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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Τίτλος Έργου
ΣΥΝΕΔΡΙΟ LIBER 2017 (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & Κ. ΠΛΗΡ) The 46th LIBER Annual Conference
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) CPV 55520000-1

Αναθέτουσα Αρχή
Προϋπολογισμός

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου
Πατρών
59.210,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 47.750,00
€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής ανά άτομο

Ημερομηνία Διενέργειας 22/05/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ
Κωδικός Έργου

57300000

Πρωτόκολλο
διαγωνισμού

16061/09-05-2017
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 16061/09-05-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά άτομο και για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών,
με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών
του Συνεδρίου LIBER 2017 «The 46th LIBER Annual Conference» καθώς και των προ-συνεδριακών
εκδηλώσεων, που θα διεξαχθούν από 02/07/2017 έως 7/07/2017 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο
και στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, συνολικού προϋπολογισμού
έως 47.750,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 59.210,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΔΡΙΟ LIBER 2017 (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & Κ. ΠΛΗΡ)
The 46th LIBER Annual Conference», με Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος τον καθηγητή κ.
Νικόλαο Αβούρη, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιώτες και διεθνείς πόρους.
Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι
καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Πρωτόκολλο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου
Πατρών
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι Δευτέρα, 22/05/2017 και ώρα 11:00 πμ
Ημερομηνία Διενέργειας: Δευτέρα, 22/05/2017 και ώρα 12:00 μ
Τόπος Διενέργειας: Μικρή Αίθουσα της Συγκλήτου, 1ος όροφος, Κτίριο Α Παν/πόλης Πατρών,
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών και
Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού στα τηλέφωνα 2610-969055, 2610-996622 (email:
kpapagian@upatras.gr kai stagoti@upatras.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών
http://research.upatras.gr
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Παναγιώτη
Γεωργίου (email: panos@lis.upatras.gr), στο τηλέφωνο 2610969623

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Σχέδιο Σύμβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας τροφοδοσίας (catering)
σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΔΡΙΟ LIBER 2017 (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & Κ. ΠΛΗΡ)
The 46th LIBER Annual Conference» και ΦΚ 57300000, με Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος τον
καθηγητή κ. Νικόλαο Αβούρη, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιώτες και διεθνείς πόρους.
Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι
καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων.
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά τιμής.
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 59.210,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 47.750,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Κατηγορία υπηρεσιών

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων

1

Κατηγορία A: Catering (Lunch &
Coffee breaks)

Κατά περίπτωση (βλ. Παράρτημα Β:
Πίνακα απαιτούμενων υπηρεσιών

29.250,00 €

2

Κατηγορία B: Επίσημο Δείπνο
Συνεδρίου

450

14.500,00 €

3

Κατηγορία Γ: Δεξίωση
Συνεδρίου

500

4.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

Ανώτατο όριο προϋπολογισμού
κατηγορίας (χωρίς ΦΠΑ)

47.750,00 €

Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο
Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα B’ της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με :
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα ΑΕΙ όπως αυτές
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τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826/10.09.1996) που






εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ’ παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010.
Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011)
Tον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016)
Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών
την υπ’ αριθμόν 505/24-04-2017 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια του παρόντος
Πρόχειρου Διαγωνισμού
Τις υπ’ αριθ. 491/23-12-2016 και 505/24-04-2017 αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών για τον
ορισμό και συγκρότηση των Επιτροπών για το διαγωνισμό, ήτοι της Επιτροπής διενέργειας και
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, της Επιτροπής Ενστάσεων και της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και τον Διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ
(http://research.upatras.gr )
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και μέσω του Διαδικτυακού
τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «(http://research.upatras.gr)».
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς
που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του
παρόντος διαγωνισμού
Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη σύμβαση, να
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα
έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτό.
Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των
μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά
μέχρι την 22/05/2017 και ώρα 11:00 π.μ. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη
επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην
αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο φάκελο με τις
εξής εξωτερικές ενδείξεις:
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Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός
τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού
ΠΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
(Κτήριο Πρυτανείας, 1ος όροφος, Παν/πόλη, Ρίο, Πάτρας, ΤΚ 26500)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Διακήρυξη αρ. πρωτ. 16061/09-05-2017
(Ημερομηνία Διενέργειας: 22/05/2017)
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς …………….
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά άτομο και για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών,
με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας για την κάλυψη των αναγκών
του Συνεδρίου LIBER 2017 «The 46th LIBER Annual Conference» στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΔΡΙΟ LIBER
2017 (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & Κ. ΠΛΗΡ) The 46th LIBER Annual Conference» και ΦΚ 57300000»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. Επίσης στο φάκελο
της κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:







Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Ο αριθμός της διακήρυξης.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής τους)
φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει α) τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς.
Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο φάκελο.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
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Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 10:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:
Α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα ΣΤ-Υπόδειγμα), το οποίο αποτελεί
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α έως και θ του
Ν.4412/2016.
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις οικονομικών φορέων υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί
για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται.


Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης.



Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β
και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης,
στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται



Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση:
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα
πρέπει να δηλώνει:
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• τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει, καθώς και ότι πληροί και αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της βάσει των
οποίων συντάχθηκε η προσφορά του
• ότι η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, με
τα οποία αποδεικνύονται τα πρόσωπα που υποχρεούνται να υπογράψουν το ΤΕΥΔ και οι νόμιμοι
εκπρόσωποι.
Δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους
Ε) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές
δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται,
από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό στοιχείο Α της παρούσας παραγράφου καθώς και δήλωση περί
της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων για το συγκεκριμένο σκοπό.
Ζ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να προσκομίζει δήλωση με το ως άνω
περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων καθώς και δήλωση με τη σχετική δέσμευση του
υπεργολάβου για την υλοποίηση του τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του ποσοστού που
καταλαμβάνει το προς υλοποίηση από αυτόν τμήμα της σύμβασης σε σχέση με τη συνολική αξία αυτής.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς και
πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Γ υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου
ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα
με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, με τον τρόπο που προβλέπεται από την
παρούσα Διακήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός
θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς για την παρεχόμενη υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης
δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του
συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε παρεχόμενη
υπηρεσία, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού
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αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται
ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή
μονάδας.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται,
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών
ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 22/05/2017 και ώρα 12:00 μ στην μικρή αίθουσα της Συγκλήτου
του κτιρίου της Πρυτανείας από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την
αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών
γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε διαφορετική μέρα,
προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό το οποίο
συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο (προσωρινός ανάδοχος). Το πρακτικό
διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή ώστε να εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και στη συνέχεια
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 1 του Ν.4250/2014(Α’ 74):

1. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στη δήλωση που προβλέπεται στο
άρθρο 10 της παρούσας και συγκεκριμένα:
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας της
υποβολής των προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για τα αδικήματα του αρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση
νομικών προσώπων τον νόμιμο εκπρόσωπο τους
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως:
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,


στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
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Γ) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η (έκδοσης τελευταίου διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
προσφορών) με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το
αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθ. 19.2 του Ν.
4412/2016, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει δηλώσει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα της
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους όπου το ποσοστό της υπεργολαβίας υπερβαίνει το
30% της συνολικής αξίας (οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου) τότε, οφείλει να προσκομίζει για τον
υπεργολάβο όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά της παρ. 1.
Αν δεν προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει
μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον μέρες.
Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθ. 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
και υπό την επιφύλαξη του αρθ. 104 του Ν. 4412/2016 καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις,
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει των κριτηρίων ανάθεσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, σύμφωνα με τους
ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθ. 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή
περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 103
και το άρθ. 75 του ιδίου νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την του αρθ. 104, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κριτήριων της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 103 του Ν. 4412/2016 και το αρθ. 75 του
ιδίου νόμου, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη
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ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθ. 103 του ν. 4412/2016 είτε κατακύρωσης
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης του αρθ. 105 του ιδίου ως άνω νόμου.
Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν,
κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το
δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων του
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Η απόφαση
κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει
σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη
της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών.
β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προτεινόμενο ανάδοχο.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
1. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να
υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,
σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
2. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι έως την λήξη του Συνεδρίου, ήτοι έως 7/07/2017.
3. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
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4. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της οποίας ο
ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση και η εκτέλεση των ανωτέρω προϊόντων/υπηρεσιών τροφοδοσίας θα γίνει μετά από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής. Η ημερομηνία
διεξαγωγής του Συνεδρίου και των προσυνεδριακών εκδηλώσεων είναι από τις 2 Ιουλίου 2017 μέχρι τις 7
Ιουλίου 2017 σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Δ. Σε περίπτωση
μετάθεσης της ανωτέρω ημερομηνίας η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο.
Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει την ζητούμενη
υπηρεσία.
Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εφόσον δεν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για
την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για
κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 19: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή
Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται εντός 30 ημερών από την εκάστοτε παράδοση, μετά την ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή.
Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου
Πατρών εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του έργου, με εντολή του επιστημονικά
υπευθύνου του έργου.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία
για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον
βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του
προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
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ΑΡΘΡΟ 22: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά την
ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης,
ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της,
σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά,
βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους
ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά
πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται
έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή
σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι
της εκδοχέως Τράπεζας.
2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή
και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση
εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του.
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και
σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής
του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την
ολοκλήρωση του Έργου.
5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
6. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται
και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου,
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των
όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής,
η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις
ανάθεσης της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
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ΑΡΘΡΟ 24. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο
127 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 25. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος
διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα
δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με
την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από
οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων
των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν και τα Παραρτήματα της, είναι
υποχρεωτικοί και απαράβατοι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING)
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει επακριβώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα
τροφοδοσίας (Catering) λαμβάνοντας υπόψη και τις Προδιαγραφές που ακολουθούν.
Β1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες υπηρεσίες τροφοδοσίας κατά κατηγορία
με πληροφορίες για την ημερομηνία, την ώρα και την τοποθεσία παροχής τους, καθώς και τον εκτιμώμενο
αριθμό συμμετεχόντων κατά περίπτωση. Σε αυτό το σημείο ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη
του ότι η παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών αφορά κυμαινόμενο αριθμό ατόμων κατά περίπτωση και
ότι ο τελικός αριθμός των ατόμων ανά ημέρα επί των οποίων θα τιμολογηθεί θα προσδιοριστεί σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Β.2.1.5 και Β.2.1.6. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί
υπόψη η προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά άτομο ενω για τον υπολογισμό του τελικού κόστους των
προσφορών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά περίπτωση.
Επεξηγηματικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα Coffee breaks θεωρούνται, εκτός αν οριοθετούνται χρονικά
αλλιώς, ως ημερήσια διαλλείματα καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παρ΄όλα αυτά λόγω διαφοροποιήσεων
τόσο σε αριθμό συμμετεχόντων όσο και στο περιεχόμενο του μενού κατά περίπτωση χωρίζονται σε τρεις
ξεχωριστούς τύπου διαλλείματους ανά ημέρα ως εξής: πρωϊνό, μεσημεριανό, απογευματινό. Στις
προσφορές θα πρέπει να συμπληρωθεί το προτεινόμενο μενού κατά τύπο διαλλείματος καθώς και το
κόστος κατά διάλλειμα.
No Κατηγορία A: Catering (Lunch & Coffee
breaks)

Τοποθεσία

Ημερομηνία

Έναρξη

Λήξη

Τύπος

Άτομα (εκτίμηση)

1 Coffee break P1-1

ΒΚΠ

2/7/2017

15:00

19:00

Απογευματινό

30

2 Coffee break P2-1

ΒΚΠ

3/7/2017

8:30

11:00

Πρωϊνό

30

3 Coffee break P2-2

ΒΚΠ

3/7/2017

11:00

14:30

Μεσημεριανό

40

4 Coffee break P2-3

ΒΚΠ

3/7/2017

14:30

18:00

Απογευματινό

50

5 Coffee break P3-1A

ΒΚΠ

4/7/2017

8:30

11:00

Πρωϊνό

30

6 Coffee break P3-2A

ΒΚΠ

4/7/2017

11:00

14:30

Μεσημεριανό

30

7 Coffee break P3-3A

ΒΚΠ

4/7/2017

14:30

18:00

Απογευματινό

30

8 Coffee break P3-1B

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

4/7/2017

9:00

12:30

Πρωϊνό

20

9 Coffee break P3-2B

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

4/7/2017

12:30

14:30

Μεσημεριανό

150

10 Coffee break P3-3B

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

4/7/2017

14:30

17:00

Απογευματινό

150

11 Coffee break C1-1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

5/7/2017

8:30

12:00

Πρωϊνό

300-350

A1. Coffee rounds

17

ΑΔΑ: 7ΞΓ0469Β7Θ-ΑΥ8

17PROC006157506 2017-05-09
12 Coffee break C1-2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

5/7/2017

12:00

15:00

Μεσημεριανό

350-500

13 Coffee break C1-3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

5/7/2017

15:00

16:30

Απογευματινό

350-500

14 Coffee break C2-1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

6/7/2017

8:30

12:15

Πρωϊνό

350-500

15 Coffee break C2-2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

6/7/2017

12:15

15:00

Μεσημεριανό

350-500

16 Coffee break C2-3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

6/7/2017

15:00

16:30

Απογευματινό

350-500

17 Coffee break C3-1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

7/7/2017

8:30

12:00

Πρωϊνό

350-500

18 Coffee break C3-2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

7/7/2017

12:00

15:00

Μεσημεριανό

350-500

1 Lunch break P2

ΒΚΠ

3/7/2017

13:00

14:30

30

2 Lunch break P3A

ΒΚΠ

4/7/2017

13:00

14:30

30

3 Lunch break P3B

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

4/7/2017

12:30

14:00

20

4 Lunch break C1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

5/7/2017

12:00

13:00

350-500

5 Lunch break C2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

6/7/2017

12:15

13:15

350-500

6 Lunch break C3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

7/7/2017

13:15

14:30

350-500

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

5/7/2017

16:30

17:30

200-300

A2. Lunch breaks

A3. Drinks
1 Drinks C1

Ανώτατο όριο προϋπολογισμού κατηγορίας

No Κατηγορία B: Επίσημο Δείπνο Συνεδρίου
1 Δείπνο

Τοποθεσία
Βίλλα Γάλλου,
Βραχνέϊκα

Ημερομηνία
5/7/2017

29.250,00 €

Έναρξη Λήξη

Τύπος

20:00 23:00

300-450

Ανώτατο όριο προϋπολογισμού κατηγορίας

No Κατηγορία Γ: Δεξίωση Συνεδρίου

Τοποθεσία

Ημερομηνία

Participants (est)

14.500,00 €

Έναρξη Λήξη

Τύπος

Participants (est)
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1 Δεξίωση

Παλαιό
Νοσοκομείο
Πατρών

6/7/2017

20:00 23:00

300-500

Ανώτατο όριο προϋπολογισμού κατηγορίας

4.000,00 €

Ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού

47.750,00 €

Β2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
Β2.1 Γενικές προδιαγραφές
1 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη δραστηριότητα στον χώρο των υπηρεσιών
και προϊόντων τροφοδοσίας (Catering) εντός της τελευταίας τριετίας.
2 Όλες οι προτεινόμενες επιλογές μενού και πιάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν, να βασίζονται ή να
εμπνέονται από την ελληνική και τοπική κουζίνα, να διέπονται από τη λογική της εποχικότητας και να
κάνουν χρήση ελληνικών/ντόπιων πρώτων υλών.
3 Ποτά, νερά, χυμοί και αναψυκτικά θα πρέπει να προέρχονται από τοπικές εταιρείες & παραγωγούς των
Πατρών.
4 Οι προδιαγραφές των ειδών και μερίδων που αναφέρονται στην διακήρυξη αυτή , πρέπει να είναι όπως
καθορίζονται από τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις, αποφάσεις Α.Χ.Κ., Κώδικα τροφίμων και ποτών
κ.λπ.
5 Τα τελικά μενού θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα πιάτο ανά μενού ή course (πρώτα, κύρια,
επιδόρπια) που να καλύπτει κάθε διατροφική απαίτηση όπως αυτές αποτυπωθούν με τις δηλώσεις
εγγραφής των συμμετεχόντων: vegetarian, χωρίς γλουτένη ή/και λακτόζη, αλλεργίες κλπ. Άλλες πιθανές
διατροφικές κατηγορίες ή απαιτήσεις μπορεί να είναι οι παρακάτω: vegan, kosher, όχι ψάρι ή/και
θαλασσινά, αλλεργία σε ξηρούς καρπούς ή σε όσπρια κλπ. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να καλύψει κάθε
διατροφική απαίτηση βάση της τελική ποιοτικής και ποσοτικής αποτύπωσης των διατροφικών
απαιτήσεων.
6 Ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων κατά ημέρα και εκδήλωση καθώς και η τελική ποιοτική και
ποσοτική αποτύπωση των διατροφικών απαιτήσεων, θα καθοριστεί μετά το τέλος του χρονικού
διαστήματος εγγραφών και θα γνωστοποιηθεί επίσημα και εγγράφως ή ηλεκτρονικά (με email) προς τον
ΑΝΑΔΟΧΟ από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου μέχρι τις 2/6/2017, ώστε να καθοριστούν τα
τελικά μενού από τον ΑΝΑΔΟΧΟ.
7 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στην κάλυψη ενδεχόμενων αυξημένων αναγκών που
μπορούν να προκύψουν από τις 2/6/2017 μέχρι την έναρξη του συνεδρίου, σε ένα ποσοστό 5% επί του
τελικού αριθμου των συμμετεχόντων κατά ημέρα και εκδήλωση (βλ. Σημείο 5 παραπάνω). Η αύξηση του
αριθμού των συμμετεχόντων κατά περίπτωση θα γνωστοποιηθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά (με email)
προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου το αργότερο μέχρι τις 31/6/2017. Η
τελική κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει με βάση τον οριστικό τελικό αριθμό
συμμετεχόντων κατά ημέρα και εκδήλωση όπως αυτός θα διαμορφωθεί μετά από μια τέτοια αύξηση.
8 Ο ακριβής και λεπτομερής καθορισμός των τελικών μενού θα πρέπει να διαμορφωθεί από τον Ανάδοχο
το αργότερο μέχρι τις 9/6/2017.
9 Τα τελικά μενού θα γνωστοποιηθούν επισήμως με email στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου η
οποία και θα έχει την τελική ευθύνη έγκρισής τους σύμφωνα με την αρχική προσφορά του Αναδόχου και
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θα πρέπει να ικανοποιούν το σύνολο των διατροφικών απαιτήσεων που έχουν καταγραφεί. Η έγκριση
των μενού από την Οργανωτική Επιτροπή θα πρέπει να δοθεί εγγράφως με email στον Ανάδοχο το
αργότερο μέχρι την 16/6/2017.
10 Σε όλα τα πιάτα και είδη που θα προσφερθούν σε μορφή buffet & self service θα υπάρχει καρτέλλα με
ευκρινή στοιχεία του πιάτου/είδους στα αγγλικά (τίτλος, περιγραφή/υλικά) και με την κατάλληλη
σήμανση καταλληλότητας ανάλογα με την ή τις διατροφικές κατηγορίες που καλύπτει (gluten free,
vegetarian, vegan κλπ).
11 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την τακτοποίηση των χώρων και των τραπεζοκαθισμάτων καθώς
και την συλλογή και απομάκρυνση των απορριμάτων φαγητού/ροφημάτων/σκευών που θα παραχθούν.
Η καθαριότητα των χώρων ανήκει στην αρμοδιότητα της Οργανωτικής Επιτροπής.

Β2.2 Αναλυτικές προδιαγραφές κατά υπηρεσία/προϊόν
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A. Catering (Lunch & Coffee breaks)
A1. Coffee rounds
Γενικά
Α1.1 Coffee breaks στη ΒΚΠ
1 Τα Coffee breaks που αφορούν το χώρο της ΒΚΠ, θα δίνονται στο φουαγιέ του 1ου ορόφου της
Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.
2 Τα ροφήματα, γλυκίσματα και σνακς των coffee breaks θα διατίθεται σε κατάλληλο σημείο παρουσία
προσωπικού του Αναδόχου.
3 Το φαγητό θα καταναλώνεται σε όρθιο στυλ σε κατάλληλο αριθμό ψηλών τραπεζιών τα οποία θα πρέπει
να παρέχει και να στήσει ο Ανάδοχος στο χώρο της ΒΚΠ.
Α1.2 Coffee breaks στο Συνεδριακό Κέντρο
1 Τα Coffee breaks στο Συνεδριακό Κέντρο θα δίνονται στο φουαγιέ του ισογείου του Συνεδριακού Κέντρου
του Πανεπιστημίου Πατρών.
2 Τα ροφήματα, γλυκίσματα και σνακς των coffee breaks θα διατίθενται σε 2-4 σημεία (stands)
διασκορπισμένα στον χώρο του φουαγιέ κατόπιν υποδείξεως της οργανωτικής επιτροπής.
3 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει και να στήσει μικρό αριθμό αριθμό ψηλών τραπεζιών για την
κατανάλωση ροφημάτων και φαγητού στο χώρο του φουαγιέ κατόπιν υποδείξεως της οργανωτικής
επιτροπής.
Περιεχόμενο & μερίδες
Coffee breaks - Πρωϊνά
(buffet)
α/α

1

Κατηγορία

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Normal diet

Πιάτο/είδος

1

Καφές γαλλικός

Μερίδες ως %
επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

70

Μερίδες
πιάτουείδους/άτομο
(συνολικά)

1
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Vegetarian

2

Καφές decafeine

20

Gluteine, lactose
free

3

Τσάϊ

10

4

Χυμός πορτοκάλι

60
1

Ροφήματα
(x3)

2

5

Χυμός ανάμικτος/ροδακινο/βύσσινο/ροδι

40

6

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

7

Ζάχαρη (άσπρη, μαύρη, ζαχαρίνη)

8

Γάλα

1

Κέϊκ διαφόρων γεύσεων

90

2

Μπισκότα, κουλούρια, βουτήματα
διαφόρων γεύσεων

90

3

Παραδοσιακά γλυκά σε μπουκίτσες

100

Gluteine, lactose
free

1

1 γλυκό σνακ κατά περίπτωση

20

Normal diet

1

Mini sandwich με τυρί ή και αλλαντικά και
λαχανικά

90

Normal diet

2

Μπουκίτσες παραδοσιακών πιτών:
τυρόπιτα, χορτόπιτα κλπ. (χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά)

90

1 αλμυρό σνακ κατά περίπτωση

20

Γλυκά Σνάκ
(x3)
Normal diet
Vegetarian

1

3

3

Αλμυρά σνάκ
(x2)

Vegetarian
Gluteine, lactose
free
Τοποθεσία

3

Ημέρα

Άτομα (εκτίμηση)

2

Κωδικός break

1

ΒΚΠ

2/7/2017

-

2

ΒΚΠ

3/7/2017

30

Coffee break P2-1

3

ΒΚΠ

4/7/2017

30

Coffee break P3-1A

4

Συνεδριακό

4/7/2017

20

Coffee break P3-1B

5

Συνεδριακό

5/7/2017

300-350

Coffee break C1-1

6

Συνεδριακό

6/7/2017

350-500

Coffee break C2-1
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7

Συνεδριακό

7/7/2017

350-500

Coffee break C3-1

Coffee breaks -Μεσημεριανά
(buffet)
α/α

1

Κατηγορία

Ροφήματα
(x3)

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Πιάτο/είδος

Μερίδες ως %
επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Normal diet

1

Καφές γαλλικός

70

Vegetarian

2

Καφές decafeine

20

Gluteine, lactose
free

3

Τσάϊ

10

4

Χυμός πορτοκάλι

60

5

Χυμός ανάμικτος/ροδακινο/βύσσινο/ροδι

40

6

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

7

Ζάχαρη (άσπρη, μαύρη, ζαχαρίνη)

8

Γάλα

Μερίδες
πιάτουείδους/άτομο
(συνολικά)

1

1

Τοποθεσία

Ημέρα

Άτομα (εκτίμηση)

1

Κωδικός break

1

ΒΚΠ

2/7/2017

-

2

ΒΚΠ

3/7/2017

50

Coffee break P2-2

3

ΒΚΠ

4/7/2017

30

Coffee break P3-2A

4

Συνεδριακό

4/7/2017

20

Coffee break P3-2B

5

Συνεδριακό

5/7/2017

350-500

Coffee break C1-2

6

Συνεδριακό

6/7/2017

350-500

Coffee break C2-2

7

Συνεδριακό

7/7/2017

350-500

Coffee break C3-2
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Coffee breaks - Απογευματινά
(buffet)
α/α

1

Κατηγορία

Ροφήματα
(x3)

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Πιάτο/είδος

Μερίδες ως %
επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Normal diet

1

Καφές γαλλικός

70

Vegetarian

2

Καφές decafeine

20

Gluteine, lactose
free

3

Τσάϊ

10

4

Χυμός πορτοκάλι

60

5

Χυμός ανάμικτος/ροδακινο/βύσσινο/ροδι

40

6

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

7

Ζάχαρη (άσπρη, μαύρη, ζαχαρίνη)

8

Γάλα

1

Κέϊκ διαφόρων γεύσεων

90

2

Μπισκότα, κουλούρια, βουτήματα
διαφόρων γεύσεων

90

Μερίδες
πιάτουείδους/άτομο
(συνολικά)

1

1

2

Γλυκά Σνάκ
(x3)
Normal diet
Vegetarian

1

3

Gluteine, lactose
free
Τοποθεσία

3

Παραδοσιακά γλυκά σε μπουκίτσες

100

1

1 γλυκό σνακ κατά περίπτωση

20

Ημέρα

Άτομα (εκτίμηση)

Κωδικός break

1

ΒΚΠ

2/7/2017

30

Coffee break P1-1

2

ΒΚΠ

3/7/2017

50

Coffee break P2-3

3

ΒΚΠ

4/7/2017

30

Coffee break P3-3A

4

Συνεδριακό

4/7/2017

150

Coffee break P3-3B

5

Συνεδριακό

5/7/2017

350-500

Coffee break C1-3
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6

Συνεδριακό

6/7/2017

350-500

7

Συνεδριακό

7/7/2017

-

Coffee break C2-3

A2. Lunch breaks
Γενικά
Α2.1 Lunch breaks στη ΒΚΠ
1 Τα συγκεκριμένα γεύματα θα δίνονται στο φουαγιέ του 1ου ορόφου της Βιβλιοθήκης και Κέντρου
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.
2 Το φαγητό θα προσφέρεται σε μορφή buffet & self service
3 Το φαγητό θα καταναλώνεται σε όρθιο στυλ σε κατάλληλο αριθμό ψηλών τραπεζιών τα οποία θα πρέπει
να παρέχει και να στήσει ο Ανάδοχος στο χώρο της ΒΚΠ.
Α2.2 Lunch breaks στο Συνεδριακό Κέντρο
1 Τα γεύματα των ημερών 3 & 4 Ιουλίου 2017 θα δίνονται στο φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου του
Πανεπιστημίου Πατρών
2 Το φαγητό θα προσφέρεται σε μορφή buffet & self service
3 Το φαγητό θα καταναλώνεται σε τραπεζοκαθίσματα τα οποία θα πρέπει να παρέχει και να στήσει ο
Ανάδοχος στο χώρο του φουαγιέ του 1ου ορόφου του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών
4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων να στήσει και οργανώσει κατάλληλα
τον απαραίτητο αριμό σημείων (stands) σερβιρίσματος του φαγητού για τη σωστή και γρήγορη
εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων.
Περιεχόμενο & μερίδες
Ελαφρύ Γεύμα 1, 3/7/2017
(buffet)

Α/α

Κατηγορία

Τοποθεσία

ΒΚΠ

Κωδικός Γεύματος

Άτομα (εκτίμηση)

30

Lunch break P2

Διατροφική
κατηγορία/ Σήμανση

α/α
πιάτου
Πιάτα/Είδη

1

Ψωμί (x3)

Normal diet

1

Vegetarian
Gluteine, lactose free

2

Μερίδες ως %
επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών (παραδοσιακά,
ελιόψωμα, τυρόψωμο, κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς γλουτένη

10

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

3

24
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2

3

Σαλάτες (x2)

Ορεκτικά (x2)

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί

80

2

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με βάση ωμά ή
μαγειρευτά λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα,
φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με ή χωρίς
τυριά και με ή χωρίς κρεατικά/αλλαντικά,
αυτούσια ή σε επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή σάλτσα)

80

2

Vegetarian

3

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με βάση ωμά ή
μαγειρευτά λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα,
φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) με ή χωρίς τυριά
χωρίς κρεατικά/αλλαντικά σε οποιαδήποτε μορφή

20

Gluteine, lactose free

4

Χωριάτικη σαλάτα χωρίς τυρί

20

Normal diet

1

1 πιάτο κρεατικών: χοιρινό ή κιμάς

90

Vegetarian

1

1 πιάτο με βάση ζυμαρικά ή ρύζι με ή χωρίς τυριά
χωρίς κρεατικά/αλλαντικά

90

Gluteine, lactose free

1

1 από τα πιάτα κρεατικών ημέρας χωρίς την
προσθήκη ή συνοδεία υλικών που περιέχουν
γλουτένη και λακτόζη

20

Normal diet

1

Normal diet
Vegetarian
Normal diet
Vegetarian
Gluteine, lactose free

3

4

Κυρίως Πιάτα
(x2)

Συνοδευτικά
(x1)

2

100

Vegetarian
Normal diet

1

Vegetarian
Gluteine, lactose free
5

Επιδόρπιο (x3)

Normal diet

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό με βάση
λαχανικά εποχής (ψητά, βραστά, τηγανιτά,
μαγειρευτά/λαδερά) χωρίς την προσθήκη υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη ώστε να
καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις όλων των
κατηγοριών
1 διαφορετικό κάθε ημέρα παραδοσιακό ελληνικό
γλυκό. Ενδεικτικά: μπακλαβάς, καταϊφι,
γαλακτομπούρεκο, χαλβάς, αμυγδαλωτά κλπ.

1
100

100

3
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Vegetarian

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα γλύκισμα με βάση το
"ζωντανό" γιαούρτι (που δεν έχει υποστεί θερμική
επεξεργασία) και μέλι, παραδοσιακά γλυκά του
κουταλιού, κομπόστες κλπ.

3

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα, ροδάκινα,
κεράσια, πεπόνι, καρπούζι κλπ

Gluteine, lactose free

6

Ποτά (x2)

100

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

2

Ελαφρύ Γεύμα 2, 4/7/2017
(buffet)

Α/α

Τοποθεσία

ΒΚΠ

Κωδικός Γεύματος

Άτομα (εκτίμηση)

30

Lunch break P3A

Κατηγορία

Διατροφική
κατηγορία/ Σήμανση

α/α
πιάτου
Πιάτα/Είδη

1

Ψωμί (x3)

Normal diet

1

Vegetarian

2

Σαλάτες (x2)

Μερίδες ως %
επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών (παραδοσιακά,
ελιόψωμα, τυρόψωμο, κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90
3

Gluteine, lactose free

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς γλουτένη

10

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί

80

2

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με βάση ωμά ή
μαγειρευτά λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα,
φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με ή χωρίς
τυριά και με ή χωρίς κρεατικά/αλλαντικά,
αυτούσια ή σε επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή σάλτσα)

80

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με βάση ωμά ή
μαγειρευτά λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα,
φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) με ή χωρίς τυριά
χωρίς κρεατικά/αλλαντικά σε οποιαδήποτε μορφή

20

Vegetarian

3

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

2
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3

Ορεκτικά (x2)

Gluteine, lactose free

4

Χωριάτικη σαλάτα χωρίς τυρί

20

Normal diet

1

100

2

100

Vegetarian
Normal diet

2

Vegetarian
Gluteine, lactose free
3

Κυρίως Πιάτα
(x2)

Normal diet

1

1 πιάτο κρεατικών: κοτόπουλο

90

2

4

Συνοδευτικά
(x1)

Vegetarian

1

1 πιάτο με βάση ζυμαρικά ή ρύζι με ή χωρίς τυριά
χωρίς κρεατικά/αλλαντικά

90

Gluteine, lactose free

1

1 από τα πιάτα κρεατικών ημέρας χωρίς την
προσθήκη ή συνοδεία υλικών που περιέχουν
γλουτένη και λακτόζη

20

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό με βάση
λαχανικά εποχής (ψητά, βραστά, τηγανιτά,
μαγειρευτά/λαδερά) χωρίς την προσθήκη υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη ώστε να
καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις όλων των
κατηγοριών

100

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα παραδοσιακό ελληνικό
γλυκό. Ενδεικτικά: μπακλαβάς, καταϊφι,
γαλακτομπούρεκο, χαλβάς, αμυγδαλωτά κλπ.

100

2

Normal diet
Vegetarian
Normal diet
Vegetarian
Gluteine, lactose free

5

Επιδόρπιο (x3)

Normal diet

1

3
Vegetarian

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα γλύκισμα με βάση το
"ζωντανό" γιαούρτι (που δεν έχει υποστεί θερμική
επεξεργασία) και μέλι, παραδοσιακά γλυκά του
κουταλιού, κομπόστες κλπ.

3

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα, ροδάκινα,
κεράσια, πεπόνι, καρπούζι κλπ

Gluteine, lactose free

6

Ποτά (x2)

100

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

2
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Ελαφρύ Γεύμα 3, 4/7/2017
(buffet)

Α/α

Τοποθεσία

Συνεδριακό

Κωδικός Γεύματος

Άτομα (εκτίμηση)

20

Lunch break P3B

Κατηγορία

Διατροφική
κατηγορία/ Σήμανση

α/α
πιάτου
Πιάτα/Είδη

1

Ψωμί (x3)

Normal diet

1

Vegetarian

2

3

Σαλάτες (x2)

Κυρίως Πιάτα
(x2)

Συνοδευτικά
(x1)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών (παραδοσιακά,
ελιόψωμα, τυρόψωμο, κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς γλουτένη

10

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί

80

2

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με βάση ωμά ή
μαγειρευτά λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα,
φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με ή χωρίς
τυριά και με ή χωρίς κρεατικά/αλλαντικά,
αυτούσια ή σε επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή σάλτσα)

80

2

Vegetarian

3

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με βάση ωμά ή
μαγειρευτά λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα,
φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) με ή χωρίς τυριά
χωρίς κρεατικά/αλλαντικά σε οποιαδήποτε μορφή

20

Gluteine, lactose free

4

Χωριάτικη σαλάτα χωρίς τυρί

20

Normal diet

1

1 πιάτο κρεατικών: κοτόπουλο

90

Vegetarian

1

1 πιάτο με βάση ζυμαρικά ή ρύζι με ή χωρίς τυριά
χωρίς κρεατικά/αλλαντικά

90

1 από τα πιάτα κρεατικών ημέρας χωρίς την
προσθήκη ή συνοδεία υλικών που περιέχουν
γλουτένη και λακτόζη

20

1

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

3

Gluteine, lactose free

Gluteine, lactose free

4

Μερίδες ως %
επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

2

Normal diet
1
Vegetarian
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Normal diet

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό με βάση
λαχανικά εποχής (ψητά, βραστά, τηγανιτά,
μαγειρευτά/λαδερά) χωρίς την προσθήκη υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη ώστε να
καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις όλων των
κατηγοριών

100

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα παραδοσιακό ελληνικό
γλυκό. Ενδεικτικά: μπακλαβάς, καταϊφι,
γαλακτομπούρεκο, χαλβάς, αμυγδαλωτά κλπ.

100

Vegetarian
Gluteine, lactose free
5

Επιδόρπιο (x3)

Normal diet

3
Vegetarian

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα γλύκισμα με βάση το
"ζωντανό" γιαούρτι (που δεν έχει υποστεί θερμική
επεξεργασία) και μέλι, παραδοσιακά γλυκά του
κουταλιού, κομπόστες κλπ.

3

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα, ροδάκινα,
κεράσια, πεπόνι, καρπούζι κλπ

Gluteine, lactose free

6

Ποτά (x2)

100

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

2

Γεύμα, 5/7/2017
(buffet)

Α/α

Τοποθεσία

Συνεδριακό

Κωδικός Γεύματος

Άτομα (εκτίμηση)

350-500

Lunch break C1

Κατηγορία

Διατροφική
κατηγορία/ Σήμανση

α/α
πιάτου
Πιάτα/Είδη

1

Ψωμί (x3)

Normal diet

1

Vegetarian

2

Σαλάτες (x2)

Μερίδες ως %
επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών (παραδοσιακά,
ελιόψωμα, τυρόψωμο, κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

3

Gluteine, lactose free

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς γλουτένη

10

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί

80

2
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3

Ορεκτικά (x2)

2

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με βάση ωμά ή
μαγειρευτά λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα,
φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με ή χωρίς
τυριά και με ή χωρίς κρεατικά/αλλαντικά,
αυτούσια ή σε επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή σάλτσα)

80

Vegetarian

3

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με βάση ωμά ή
μαγειρευτά λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα,
φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) με ή χωρίς τυριά
χωρίς κρεατικά/αλλαντικά σε οποιαδήποτε μορφή

20

Gluteine, lactose free

4

Χωριάτικη σαλάτα χωρίς τυρί

20

Normal diet

1

1 διαφορετική κάθε ημέρα παραδοσιακή ελληνική
πίτα χωρίς κρεατικά/αλλαντικά. Ενδεικτικά :
τυρόπιτα, χορτόπιτα, κολοκυθόπιτα κλπ.

100

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα παραδοσικό ελληνικό
ορεκτικό μέ βάση λαχανικά ή όσπρια, χωρίς την
προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη και
λακτόζη ώστε να καλύπτει τις διατροφικές
απαιτήσεις όλων των κατηγοριών. Ενδεικτικά:
γίγαντες φούρνου, φάβα, ρεβύθια, ντολμαδάκια
γιαλαντζί κλπ

100

1

1 πιάτο κρεατικών: χοιρινό

80

2

1 πιάτο κρεατικών: κοτόπουλο

70

Vegetarian

1

1 ελληνικό λαδερό: γεμιστά

40

Gluteine, lactose free

1

1 από τα πιάτα κρεατικών ημέρας χωρίς την
προσθήκη ή συνοδεία υλικών που περιέχουν
γλουτένη και λακτόζη

10

Normal diet

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια χωρίς την
προσθήκη κρεατικών ή αλλαντικών ώστε να
καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις των
χορτοφάγων

100

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό με βάση
λαχανικά εποχής (ψητά, βραστά, τηγανιτά,
μαγειρευτά/λαδερά) χωρίς την προσθήκη υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη ώστε να
καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις όλων των
κατηγοριών

100

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα παραδοσιακό ελληνικό
γλυκό. Ενδεικτικά: μπακλαβάς, καταϊφι,
γαλακτομπούρεκο, χαλβάς, αμυγδαλωτά κλπ.

100

Vegetarian
Normal diet

Vegetarian
Gluteine, lactose free
4

5

Κυρίως Πιάτα
(x2)

Συνοδευτικά
(x2)

Normal diet

Vegetarian
Normal diet
Vegetarian
Gluteine, lactose free
6

Επιδόρπιο (x3)

Normal diet

Vegetarian

2

2

2

2

3

100
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Gluteine, lactose free

1 διαφορετικό κάθε ημέρα γλύκισμα με βάση το
"ζωντανό" γιαούρτι (που δεν έχει υποστεί θερμική
επεξεργασία) και μέλι, παραδοσιακά γλυκά του
κουταλιού, κομπόστες κλπ.
3

7

Ποτά (x2)

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα, ροδάκινα,
κεράσια, πεπόνι, καρπούζι κλπ
Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

2

Lunch break, 6/7/2017
(buffet)

Α/α

Τοποθεσία

Συνεδριακό

Κωδικός Γεύματος

Άτομα (εκτίμηση)

350-500

Lunch break C2

Κατηγορία

Διατροφική
κατηγορία/ Σήμανση

α/α
πιάτου
Πιάτα/Είδη

1

Ψωμί (x3)

Normal diet

1

Vegetarian

2

Σαλάτες (x2)

Μερίδες ως %
επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών (παραδοσιακά,
ελιόψωμα, τυρόψωμο, κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90
3

Gluteine, lactose free

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς γλουτένη

10

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί

80

2

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με βάση ωμά ή
μαγειρευτά λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα,
φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με ή χωρίς
τυριά και με ή χωρίς κρεατικά/αλλαντικά,
αυτούσια ή σε επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή σάλτσα)

80

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με βάση ωμά ή
μαγειρευτά λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα,
φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) με ή χωρίς τυριά
χωρίς κρεατικά/αλλαντικά σε οποιαδήποτε μορφή

20

Vegetarian

3

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

2

31

ΑΔΑ: 7ΞΓ0469Β7Θ-ΑΥ8

17PROC006157506 2017-05-09
3

Ορεκτικά (x2)

Gluteine, lactose free

4

Χωριάτικη σαλάτα χωρίς τυρί

20

Normal diet

1

1 διαφορετική κάθε ημέρα παραδοσιακή ελληνική
πίτα χωρίς κρεατικά/αλλαντικά. Ενδεικτικά :
τυρόπιτα, χορτόπιτα, κολοκυθόπιτα κλπ.

100

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα παραδοσικό ελληνικό
ορεκτικό μέ βάση λαχανικά ή όσπρια, χωρίς την
προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη και
λακτόζη ώστε να καλύπτει τις διατροφικές
απαιτήσεις όλων των κατηγοριών. Ενδεικτικά:
γίγαντες φούρνου, φάβα, ρεβύθια, ντολμαδάκια
γιαλαντζί κλπ

100

1

1 πιάτο κρεατικών: κοτόπουλο ή χοιρινό

80

2

1 πιάτο ψαριού ή θαλασσινών

70

Vegetarian

1

1 ελληνικό λαδερό: μπριάμ

40

Gluteine, lactose free

1

1 από τα πιάτα κρεατικών ημέρας χωρίς την
προσθήκη ή συνοδεία υλικών που περιέχουν
γλουτένη και λακτόζη

10

Normal diet

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια χωρίς την
προσθήκη κρεατικών ή αλλαντικών ώστε να
καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις των
χορτοφάγων

100

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό με βάση
λαχανικά εποχής (ψητά, βραστά, τηγανιτά,
μαγειρευτά/λαδερά) χωρίς την προσθήκη υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη ώστε να
καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις όλων των
κατηγοριών

100

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα παραδοσιακό ελληνικό
γλυκό. Ενδεικτικά: μπακλαβάς, καταϊφι,
γαλακτομπούρεκο, χαλβάς, αμυγδαλωτά κλπ.

100

Vegetarian
Normal diet
Vegetarian
Gluteine, lactose free

4

5

Κυρίως Πιάτα
(x2)

Συνοδευτικά
(x2)

Normal diet

Vegetarian
Normal diet
Vegetarian
Gluteine, lactose free
6

Επιδόρπιο (x3)

Normal diet

2

2

2

3
Vegetarian

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα γλύκισμα με βάση το
"ζωντανό" γιαούρτι (που δεν έχει υποστεί θερμική
επεξεργασία) και μέλι, παραδοσιακά γλυκά του
κουταλιού, κομπόστες κλπ.

3

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα, ροδάκινα,
κεράσια, πεπόνι, καρπούζι κλπ

Gluteine, lactose free

7

Ποτά (x2)

100

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

2
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Lunch break, 7/7/2017
(buffet)

Α/α

Τοποθεσία

Συνεδριακό

Κωδικός Γεύματος

Άτομα (εκτίμηση)

350-500

Lunch break C3

Κατηγορία

Διατροφική
κατηγορία/ Σήμανση

α/α
πιάτου
Πιάτα/Είδη

1

Ψωμί (x3)

Normal diet

1

Vegetarian

2

3

Σαλάτες (x2)

Ορεκτικά (x2)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών (παραδοσιακά,
ελιόψωμα, τυρόψωμο, κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς γλουτένη

10

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί

80

2

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με βάση ωμά ή
μαγειρευτά λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα,
φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με ή χωρίς
τυριά και με ή χωρίς κρεατικά/αλλαντικά,
αυτούσια ή σε επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή σάλτσα)

80

2

Vegetarian

3

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με βάση ωμά ή
μαγειρευτά λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα,
φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) με ή χωρίς τυριά
χωρίς κρεατικά/αλλαντικά σε οποιαδήποτε μορφή

20

Gluteine, lactose free

4

Χωριάτικη σαλάτα χωρίς τυρί

20

Normal diet

1

1 διαφορετική κάθε ημέρα παραδοσιακή ελληνική
πίτα χωρίς κρεατικά/αλλαντικά. Ενδεικτικά :
τυρόπιτα, χορτόπιτα, κολοκυθόπιτα κλπ.

100

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα παραδοσικό ελληνικό
ορεκτικό μέ βάση λαχανικά ή όσπρια, χωρίς την
προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη και
λακτόζη ώστε να καλύπτει τις διατροφικές
απαιτήσεις όλων των κατηγοριών. Ενδεικτικά:
γίγαντες φούρνου, φάβα, ρεβύθια, ντολμαδάκια
γιαλαντζί κλπ

100

1

1 πιάτο κρεατικών: μοσχάρι ή αρνί

80

Normal diet
Vegetarian
Gluteine, lactose free

Normal diet

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

3

Gluteine, lactose free

Vegetarian

4

Μερίδες ως %
επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

2

2

33

ΑΔΑ: 7ΞΓ0469Β7Θ-ΑΥ8

17PROC006157506 2017-05-09
Κυρίως Πιάτα
(x2)

5

Συνοδευτικά
(x2)

2

1 πιάτο κρεατικών: κοτόπουλο

70

Vegetarian

1

1 ελληνικό λαδερό: ιμάμ

40

Gluteine, lactose free

1

1 από τα πιάτα κρεατικών ημέρας χωρίς την
προσθήκη ή συνοδεία υλικών που περιέχουν
γλουτένη και λακτόζη

10

Normal diet

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια χωρίς την
προσθήκη κρεατικών ή αλλαντικών ώστε να
καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις των
χορτοφάγων

100

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό με βάση
λαχανικά εποχής (ψητά, βραστά, τηγανιτά,
μαγειρευτά/λαδερά) χωρίς την προσθήκη υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη ώστε να
καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις όλων των
κατηγοριών

100

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα παραδοσιακό ελληνικό
γλυκό. Ενδεικτικά: μπακλαβάς, καταϊφι,
γαλακτομπούρεκο, χαλβάς, αμυγδαλωτά κλπ.

100

Vegetarian
Normal diet
Vegetarian
Gluteine, lactose fre
6

Επιδόρπιο (x3)

Normal diet

2

3
Vegetarian

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα γλύκισμα με βάση το
"ζωντανό" γιαούρτι (που δεν έχει υποστεί θερμική
επεξεργασία) και μέλι, παραδοσιακά γλυκά του
κουταλιού, κομπόστες κλπ.

100

3

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα, ροδάκινα,
κεράσια, πεπόνι, καρπούζι κλπ

100

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

Gluteine, lactose free

7

Ποτά (x2)

2

Α3. Drinks
Γενικά
1 Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην παροχή ποτών και ελαφριών συνοδευτικών snacks στους
συμμετέχοντες στην σχετική ειδική συνεδρία «Knowledge Café», που θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης
5/7/2017 στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.
2 Τα ποτά και συνοδευτικά snacks θα προσφέρονται σε μορφή buffet & self service παρουσία όμως
προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα φροντίζει για τη σωστή παροχή της υπηρεσίας.
3 Τα ποτά και συνοδευτικά snacks θα καταναλώνονται «όρθια» χωρίς τη χρήση τραπεζοκαθίσματων και
σερβίτσιων. Ως εκ τούτου τα snacks θα πρέπει την κατάλληλη μορφή και σχήμα (π.χ. finger food)
Περιεχόμενο & μερίδες
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Drinks: Knowledge Café, drinks & snacks, 5/7/2017
(buffet)

Α/α

4

Τοποθεσία

Συνεδριακό

Κωδικός Γεύματος

Άτομα (εκτίμηση)

200-300

Drinks C1

Κατηγορία

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

α/α
πιάτου
Πιάτα/Είδη

Snacks (x2)
Normal diet

1

1 έδεσμα/συνοδευτικό ποτού, χειροποίητο ή
τυποποιημένο με βάση ενός ή συνδιασμού από
τα παρακάτω υλικά: τυρί, κρεατικά, αλλαντικά ή
παράγωγα αυτών.

120

2

1 έδεσμα/συνοδευτικό ποτού, χειροποίητο ή
τυποποιημένο με βάση ενός ή συνδιασμού από
τα παρακάτω υλικά: τυρί, αλλαντικά ή
παράγωγα αυτών.

70

3

1 έδεσμα/συνοδευτικό ποτού, χειροποίητο ή
τυποποιημένο χωρίς προσθήκη υλικών που
περιέχουν γλουτένη ή/και λακτόζη

10

1

Κόκκινο κρασί εμφιαλωμένο: πρόταση ετικέτας
κατάλληλη για τη συνοδεία των προτεινόμενων
πιάτων, από τοπικούς παραγωγούς

75

2

Λευκό κρασί εμφιαλωμένο: πρόταση ετικέτας
κατάλληλη για τη συνοδεία των προτεινόμενων
πιάτων, από τοπικούς παραγωγούς και αν είναι
δυνατόν από τοπική ποικιλία (π.χ. Ροδίτης)

75

3

Μπύρες

150

4

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Vegetarian

Gluteine, lactose free

6

Ποτά/επιδόρπ
ια (x3)

Μερίδες ως %
επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

2

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B. Dinner
Γενικά
1 Το επίσημο δείπνο του συνεδρίου θα γίνει στον προαύλιο χώρο της βίλλας τους Γάλλου στα Βραχνέϊκα.
2 Το φαγητό θα σερβίρεται στα τραπέζια από το προσωπικό του Αναδόχου
3 Το φαγητό θα καταναλώνεται σε τραπεζοκαθίσματα τα οποία θα πρέπει να παρέχει και να στήσει ο
Ανάδοχος στον προαύλιο χώρο της βίλλας.
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4 Κατά την προσέλευση των καλεσμένων θα προσφέρεται aperitif σύμφωνα με τις αναλυτικές
προδιαγραφές του δείπνου
5 Ο χώρος της βίλλας θα είναι διαθέσιμος για τη προετοιμασία και διεξαγωγή του δείπνου καθώς και την
απομάκρυνση υλικών και τραπεζοκαθισμάτων την ημέρα του δείπνου από 17:00 έως 01:00.
6 Θα πρέπει να κατατεθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με ποινή αποκλεισμού, προσφορά για δύο εναλλακτικά μενού,
ένα με βάση ψάρι/θαλασσινά και ένα με βάση κρεατικά, σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές του
δείπνου
7 Τα ψάρια του μενού θα πρέπει να είναι φρέσκα ελεύθερης αλιείας ή υδατοκαλιέργειας ή
φρεσκοκατεψυγμένα και αποκλειστικά από είδη που ευδοκιμούν στις Ελληνικές Θάλασσες και τη
Μεσόγειο. Αποκλείονται: πέρκα, σολωμός, πανγκάσιους, τιλάπια, κοκκινόψαρο, γλαύκος.
8 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάση του περιεχομένου και του κόστους των ομοειδών μενού.
9 Σε κάθε θέση θα πρέπει να υπάρχει τυπωμένο το αναλυτικό μενού του δείπνου στα Αγγλικά (τίτλος
πιάτου, περιγραφή/υλικά) με την κατάλληλη σήμανση καταλληλότητας ανά πιάτο ανάλογα με την ή τις
διατροφικές κατηγορίες που καλύπτει (gluten free, vegetarian, vegan κλπ)
10 Το δείπνο θα επενδύσει μουσικά η ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων η οποία θα
αποτελείται από 30 περίπου άτομα στο οποία μετά το πέρας της συναυλίας θα προσφερθεί «κέρασμα»
με εδέσματα και ποτά. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να λάβει υπόψη του τη συγκεκριμένη απαίτηση
φροντίζοντας να προσφέρει είτε κάποια από τα εδέσματα συγκεκριμένων κατηγοριών του δείπνου (βλ.
Παρακάτω πίνακα «Περιεχομένου & μερίδων» ή κάποια άλλα τα οποία θα πρέπει να καθορίσει στην
προσφορά του.
Περιεχόμενο & μερίδες
Επιλογές μενου Επίσημου Δείπνου 5/7/2017
Μενού σερβιρισμένο στα τραπέζια

Τοποθεσία

Βίλλα Γάλλου (Βραχνέϊκα)

Άτομα (εκτίμηση)
α/α

1

Κατηγορία

Ψωμί (x1)*

300-450

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Normal diet

Μενού Ψαριού (Ενδεικτικά Πιάτα)

1

Vegetarian

2

Τυριά/Αλειφές/
Καλωσόρισμα
(x3)*

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών (παραδοσιακά,
ελιόψωμα, τυρόψωμο, κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

Μερίδες ως
% επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)
90

1

Gluteine, lactose
free

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς γλουτένη

10

Normal diet

1

Ποικιλία ελληνικών τυριών: φέτα, γραβιέρα Κρήτης,
κεφαλογραβιέρα, μετσοβόνε, μανούρι, κατίκι

90

Vegetarian
Normal diet

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

3
2

90
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Vegetarian

Normal diet

Ποικιλία παραδοσιακών αλειφών: τυροκαυτερή,
τζατζίκι, μελιτζανοσαλάτα, πατέ ελιάς, κλπ
3

Ποικιλία ελληνικών ελιών σε ελαιόλαδο

100

Gluteine, lactose
free

4

Ποικιλία παραδοσιακών αλειφών χωρίς την προσθήκη
υλικών που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη:
μελιτζανοσαλάτα, πατέ ελιάς, φάβα, πατέ κόκκινης
πιπεριάς, πατέ λιαστής ντομάτας κλπ

20

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα ή σαλάτα με βάση τα υλικά της (π.χ.
Ντάκος)

90

2

1 σαλάτα με βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά εποχής
(ντομάτες, αγγούρια, κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) ή/και με
βάση ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με ή χωρίς
τυριά, με ή χωρίς θαλασσινά (όστρακοειδή, μαλάκια,
ψάρια) αυτούσια ή σε επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή σάλτσα)

100

Vegetarian
Gluteine, lactose
free

3

Σαλάτες (x2)

Vegetarian
Normal diet
Vegetarian

4

Ορεκτικά (x2)

Gluteine, lactose
free

3

Χωριάτικη σαλάτα ή σαλάτα με βάση τα υλικά της χωρίς
τυρί ή 1 σαλάτα με βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια, κρεμμύδια, πιπεριές,
πατάτες, κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια, μελιτζάνες κλπ)
ή/και με βάση ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με ή
χωρίς τυριά, με ή χωρίς θαλασσινά (όστρακοειδή,
μαλάκια, ψάρια) αυτούσια ή σε επεξεργασμένη μορφή
(ψητά, τηγανητά, βραστά, σε dressing ή σάλτσα)και
χωρίς την προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη και
λακτόζη

10

Normal diet

1

1 ορεκτικό πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό ορεκτικό ή ατομική ποικιλία
παρόμοιων ορεκτικών με βάση θαλασσινά
(όστρακοειδή, μαλάκια, ψάρια).

100

2

1 ορεκτικό πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό ορεκτικό ή ατομική ποικιλία
παρόμοιων ορεκτικών με βάση λαχανικά ή όσπρια,
χωρίς την προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη και
λακτόζη ώστε να καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις
όλων των κατηγοριών. Ενδεικτικά: γίγαντες φούρνου,
φάβα, ρεβύθια, ντολμαδάκια γιαλαντζί κλπ

100

1

1 κυρίως πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό πιάτο με βάση το ψάρι φιλέτο.
(π.χ. Ψητό με λαδολέμονο, αλά σπετσιώτα κλπ)

80

Vegetarian

Normal diet

Vegetarian
Gluteine, lactose
free
5

Κυρίως Πιάτα (x1)

2

Normal diet
Vegetarian
Vegetarian

2

2

1
20
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Gluteine, lactose
free

6

Επιδόρπιο (x3)

Normal diet

1 κυρίως πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό πιάτο με βάση λαχανικά, ή/και
με ρύζι ή/και όσπρια (π.χ. Ψητά λαχανικά, γεμιστά,
μπριάμ, ιμάμ, γίγαντες κλπ) και χωρίς την προσθήκη
υλικών που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη
1

1 γλυκό κατά προτίμηση εμπνευσμένο ή βασισμένο σε
κάποιο γνωστό παραδοσιακό ελληνικό γλυκό

90

Gluteine, lactose
free

2

1 γλυκό κατά προτίμηση εμπνευσμένο ή βασισμένο σε
κάποιο γνωστό παραδοσιακό ελληνικό γλυκό χωρίς την
προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη

10

Normal diet

3

Πατρινά λουκούμια χωρίς γλουτένη

100

4

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα, ροδάκινα, κεράσια,
πεπόνι, καρπούζι κλπ

100

Aperitif: πρόταση ποτού καλωσορίσματος από την
ελληνική ή/και τοπική παραγωγή και παράδοσης π.χ.
Αφρώδης οίνος από μοσχάτο

100

1

Κρασί εμφιαλωμένο: πρόταση ετικέτας κατάλληλη για
τη συνοδεία των προτεινόμενων πιάτων, από τοπικούς
παραγωγούς και αν είναι δυνατόν από τοπική ποικιλία
(π.χ. Ροδίτης)

100

1

Digestif: Τεντούρα ως ποτό συνοδεία του επιδορπίου

100

1

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο Φυσικό
Μεταλλικό Νερό

100

1

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

Καφές γαλλικός

80

Καφές decafeine

20

Vegetarian

3

Vegetarian
Gluteine, lactose
free

7

Ποτά (x6) *

1

1

* Στις ποσότητες των μερίδων των πιάτων των συγκεκριμένων κατηγοριών και των ποτών θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για περίπου 30 επιπλέον
άτομα της ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων που θα επενδύσει μουσικά το δείπνο.

Επιλογές μενου Επίσημου Δείπνου 5/7/2017
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Μενού σερβιρισμένο στα τραπέζια

Τοποθεσία

Βίλλα Γάλλου (Βραχνέϊκα)

Άτομα (εκτίμηση)
α/α

1

Κατηγορία

Ψωμί (x1)

300-450

Διατροφική
κατηγορία/ Σήμανση

Normal diet

Εναλλακτικό μενού Κρεατικών (πιάτα/είδη)

1

Vegetarian/ Vegan

2

Τυριά/Αλειφές/Κα
λωσόρισμα (x3)

Μερίδες ως
% επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών (παραδοσιακά,
ελιόψωμα, τυρόψωμο, κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

1

Gluteine, lactose free

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς γλουτένη

10

Normal diet

1

Ποικιλία ελληνικών τυριών: φέτα, γραβιέρα Κρήτης,
κεφαλογραβιέρα, μετσοβόνε, μανούρι, κατίκι

90

2

Ποικιλία παραδοσιακών αλειφών: τυροκαυτερή,
τζατζίκι, μελιτζανοσαλάτα, πατέ ελιάς κλπ

90

3

Ποικιλία ελληνικών ελιών σε ελαιόλαδο

100

Gluteine, lactose free

4

Ποικιλία παραδοσιακών αλειφών χωρίς την
προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη και
λακτόζη: μελιτζανοσαλάτα, πατέ ελιάς, φάβα, πατέ
κόκκινης πιπεριάς, πατέ λιαστής ντομάτας κλπ

20

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα ή σαλάτα με βάση τα υλικά της
(π.χ. Ντάκος)

90

2

1 σαλάτα με βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια, κρεμμύδια, πιπεριές,
πατάτες, κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια, μελιτζάνες
κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με ή χωρίς
τυριά, με ή χωρίς κρεατικά/αλλαντικά αυτούσια ή
σε επεξεργασμένη μορφή (ψητά, τηγανητά,
βραστά, σε dressing ή σάλτσα)

100

Χωριάτικη σαλάτα ή σαλάτα με βάση τα υλικά της
χωρίς τυρί ή 1 σαλάτα με βάση ωμά ή μαγειρευτά
λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια, κρεμμύδια,
πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση

10

Vegetarian/ Vegan
Normal diet
Vegetarian/ Vegan
Normal diet

3

Vegetarian/ Vegan
Gluteine, lactose free

3

Σαλάτες (x2)

Vegetarian/Vegan
Normal diet
Vegetarian/Vegan

Gluteine, lactose free

3

2
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ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια χωρίς την
προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη και
λακτόζη

4

Ορεκτικά (x2)

Normal diet

1

1 ορεκτικό πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό ορεκτικό ή ατομική ποικιλία
παρόμοιων ορεκτικών με ή χωρίς τυριά, με ή χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά

100

2

1 ορεκτικό πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό ορεκτικό ή ατομική ποικιλία
παρόμοιων ορεκτικών με βάση λαχανικά ή όσπρια,
χωρίς την προσθήκη υλικών που περιέχουν
γλουτένη και λακτόζη ώστε να καλύπτει τις
διατροφικές απαιτήσεις όλων των κατηγοριών.
Ενδεικτικά: γίγαντες φούρνου, φάβα, ρεβύθια,
ντολμαδάκια γιαλαντζί κλπ

100

1

1 κυρίως πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό πιάτο με βάση κόκκινο
κρέας.

80

2

1 κυρίως πιάτο με βάση λαχανικά, ή/και με ρύζι
ή/και όσπρια, βασισμένο σε ελληνική συνταγή (π.χ.
Ψητά λαχανικά, γεμιστά, μπριάμ, ιμάμ, γίγαντες
κλπ) και χωρίς την προσθήκη υλικών που περιέχουν
γλουτένη και λακτόζη

20

1

1 γλυκό κατά προτίμηση εμπνευσμένο ή βασισμένο
σε κάποιο γνωστό παραδοσιακό ελληνικό γλυκό

90

2

1 γλυκό κατά προτίμηση εμπνευσμένο ή βασισμένο
σε κάποιο γνωστό παραδοσιακό ελληνικό γλυκό
χωρίς την προσθήκη υλικών που περιέχουν
γλουτένη και λακτόζη

10

Vegetarian/Vegan

Normal diet
Vegetarian/Vegan
Gluteine, lactose free

5

Κυρίως Πιάτα (x1)

Normal diet
Vegetarian/ Vegan
Vegetarian/ Vegan
Gluteine, lactose free

6

Επιδόρπιο (x3)

Normal diet

2

1

Vegetarian/ Vegan
Gluteine, lactose free

3
Normal diet

3

Πατρινά λουκούμια χωρίς γλουτένη

100

4

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα, ροδάκινα,
κεράσια, πεπόνι, καρπούζι κλπ

100

Vegetarian/ Vegan
Gluteine, lactose free

7

Ποτά (x6)

Aperitif: πρόταση ποτού καλωσορίσματος από την
ελληνική ή/και τοπική παραγωγή και παράδοσης
π.χ. Αφρώδης οίνος από μοσχάτο
Κρασί εμφιαλωμένο: πρόταση ετικέτας κατάλληλη
για τη συνοδεία των προτεινόμενων πιάτων, από
τοπικούς παραγωγούς και αν είναι δυνατόν από
τοπική ποικιλία (π.χ. Ροδίτης)
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Digestif: Τεντούρα ως ποτό συνοδεία του
επιδορπίου
Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο Φυσικό
Μεταλλικό Νερό
Αναψυκτικά
Χυμοί
Καφές γαλλικός
Καφές decafeine
* Στις ποσότητες των μερίδων των πιάτων των συγκεκριμένων κατηγοριών και των ποτών θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για περίπου 30
επιπλέον άτομα της ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων που θα επενδύσει μουσικά το δείπνο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C. Reception
Γενικά
1. Η δεξίωση θα γίνει στον προαύλιο χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου Πατρών
2. Τα φαγητά και ποτά θα προσφέρονται σε μορφή buffet & self service
3. Το φαγητό θα καταναλώνεται σε όρθιο στυλ σε ψηλά τραπέζια τα οποία θα πρέπει να παρέχει και να
στήσει ο Ανάδοχος στο χώρο της δεξίωσης
4. Ο χώρος θα είναι διαθέσιμος για τη προετοιμασία και διεξαγωγή της δεξίωσης καθώς και την
απομάκρυνση υλικών την ημέρα της δεξίωσης από 18:00 έως 24:00.
Περιεχόμενο & μερίδες
Επιλογές μενού Δεξίωσης 6/7/2017
(buffet)
Τοποθεσία

Παλαιό Νοσοκομείο Πατρών

Ατομα (εκτίμηση)

300-500

Course
no.

Course

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

1

Ψωμί (x1)

Normal diet

Πιάτο/Είδος

1
Vegetarian

2

Τυριά (x1)

Ποικιλία ψωμιών/παξιμαδιών/κριτσινιών
(παραδοσιακά, ελιόψωμα, τυρόψωμο,
κριτσίνια, κριθοκούλουρα, λαδοπαξίμαδα κλπ)

% επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Μερίδες/
course

90
1

Gluteine, lactose
free

2

Normal diet

1

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς γλουτένη

10
100

1
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3

Αλλαντικά (x1)

Vegetarian

Ποικιλία ελληνικών τυριών: φέτα, γραβιέρα
Κρήτης, κεφαλογραβιέρα, μετσοβόνε, μανούρι,
κατίκι, λαδοτύρι κλπ

Normal diet

Ποικιλία ελληνικών αλλαντικών: σαλάμι αέρος
(τύπου Λευκάδος), λούτζα, απάκι, σύγλινο,
νούμπουλο, προσούτο Ευρυτανίας κλπ. Χωρίς
γλουτένη και λακτόζη

1

100

1

Gluteine, lactose
free
4

Finger Food
(x5)

1

2 εδέσματα με βάση ενός ή συνδιασμού από τα
παρακάτω υλικά: τυρί, κρεατικά, αλλαντικά,
ψαρικά/θαλασσινά

230

2 εδέσματα με βάση ενός ή συνδιασμού από τα
παρακάτω υλικά: τυρί, ψαρικά/θαλασσινά,
λαχανικά

220

5

1 έδεσμα χωρίς προσθήκη υλικών που
περιέχουν γλουτένη ή/και λακτόζη

50

1

Κόκκινο κρασί εμφιαλωμένο: πρόταση ετικέτας
κατάλληλη για τη συνοδεία των προτεινόμενων
πιάτων, από τοπικούς παραγωγούς

80

2

Λευκό κρασί εμφιαλωμένο: πρόταση ετικέτας
κατάλληλη για τη συνοδεία των προτεινόμενων
πιάτων, από τοπικούς παραγωγούς και αν είναι
δυνατόν από τοπική ποικιλία (π.χ. Ροδίτης)

80

3

Digestif: σφηνάκια Τεντούρας και λικέρ
μαστίχας

100

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα, ροδάκινα,
κεράσια, πεπόνι, καρπούζι κλπ

100

4

5

Πατρινά λουκούμια χωρίς γλουτένη

100

6

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

7

Αναψυκτικά: Λεμονάδες και Πορτοκαλάδες

40

Normal diet
2
Vegetarian

3
4

Gluteine, lactose
free
6

Ποτά/επιδόρπι
α (x6)

5

6

42

ΑΔΑ: 7ΞΓ0469Β7Θ-ΑΥ8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ/ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κατηγορία A: Catering (Lunch & Coffee breaks)
Α1. Coffee breaks
Coffee breaks - Πρωϊνά
(buffet)
α/α

1

2

Κατηγορία

Ροφήματα
(x3)

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Πιάτο/είδος

Μερίδες ως
% επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Μερίδες
πιάτουείδους/άτομο
(συνολικά)

Normal diet

1

Καφές γαλλικός

70

Vegetarian

2

Καφές decafeine

20

Gluteine,
lactose free

3

Τσάϊ

10

4

Χυμός πορτοκάλι

60

5

Χυμός
ανάμικτος/ροδακινο/βύσσινο/ροδι

40

6

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και
Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

1

7

Ζάχαρη (άσπρη, μαύρη, ζαχαρίνη)

8

Γάλα

1

Κέϊκ διαφόρων γεύσεων

90

3

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Προσφερόμενο είδος (αναλυτική
περιγραφή)

1

1
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Γλυκά Σνάκ
(x3)

3

Αλμυρά σνάκ
(x2)

2

Μπισκότα, κουλούρια, βουτήματα
διαφόρων γεύσεων

90

3

Παραδοσιακά γλυκά σε μπουκίτσες

100

Gluteine,
lactose free

1

1 γλυκό σνακ κατά περίπτωση

20

Normal diet

1

Mini sandwich με τυρί ή και αλλαντικά
και λαχανικά

90

Normal diet

2

Μπουκίτσες παραδοσιακών πιτών:
τυρόπιτα, χορτόπιτα κλπ. (χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά)

90

1 αλμυρό σνακ κατά περίπτωση

20

Normal diet
Vegetarian

Vegetarian
Gluteine,
lactose free
Τοποθεσία

Ημέρα

3

Άτομα (εκτίμηση)

2

Κωδικός break

Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του απαιτούμενου
αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΝΑΙ/ΟΧΙ

1

ΒΚΠ

2/7/2017

-

2

ΒΚΠ

3/7/2017

30

Coffee break P2-1

3

ΒΚΠ

4/7/2017

30

Coffee break P3-1A

4

Συνεδριακό

4/7/2017

20

Coffee break P3-1B

5

Συνεδριακό

5/7/2017

300-350

Coffee break C1-1

6

Συνεδριακό

6/7/2017

350-500

Coffee break C2-1

7

Συνεδριακό

7/7/2017

350-500

Coffee break C3-1

Σχόλια

-
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Coffee breaks -Μεσημεριανά
(buffet)
α/α

1

Κατηγορία

Ροφήματα
(x3)

Τοποθεσία

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Πιάτο/είδος

Μερίδες ως
% επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Normal diet

1

Καφές γαλλικός

70

Vegetarian

2

Καφές decafeine

20

Gluteine,
lactose free

3

Τσάϊ

10

4

Χυμός πορτοκάλι

60

5

Χυμός
ανάμικτος/ροδακινο/βύσσινο/ροδι

40

6

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και
Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

7

Ζάχαρη (άσπρη, μαύρη, ζαχαρίνη)

8

Γάλα

Ημέρα

Άτομα (εκτίμηση)

Μερίδες
πιάτουείδους/άτομο
(συνολικά)

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

1

1

1

Κωδικός break

Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του απαιτούμενου
αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΝΑΙ/ΟΧΙ

1

ΒΚΠ

2/7/2017

-

Προσφερόμενο είδος (αναλυτική
περιγραφή)

Σχόλια

-
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2

ΒΚΠ

3/7/2017

50

Coffee break P2-2

3

ΒΚΠ

4/7/2017

30

Coffee break P3-2A

4

Συνεδριακό

4/7/2017

20

Coffee break P3-2B

5

Συνεδριακό

5/7/2017

350-500

Coffee break C1-2

6

Συνεδριακό

6/7/2017

350-500

Coffee break C2-2

7

Συνεδριακό

7/7/2017

350-500

Coffee break C3-2

Coffee breaks - Απογευματινά
(buffet)
α/α

1

Κατηγορία

Ροφήματα
(x3)

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Πιάτο/είδος

Μερίδες ως %
επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Normal diet

1

Καφές γαλλικός

70

Vegetarian

2

Καφές decafeine

20

Gluteine,
lactose free

3

Τσάϊ

10

4

Χυμός πορτοκάλι

60

5

Χυμός
ανάμικτος/ροδακινο/βύσσινο/ροδι

40

Μερίδες
πιάτουείδους/άτομο
(συνολικά)

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Προσφερόμενο είδος (αναλυτική
περιγραφή)

1

1
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2

Γλυκά Σνάκ
(x3)
Normal diet
Vegetarian

6

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και
Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

7

Ζάχαρη (άσπρη, μαύρη, ζαχαρίνη)

8

Γάλα

1

Κέϊκ διαφόρων γεύσεων

90

2

Μπισκότα, κουλούρια, βουτήματα
διαφόρων γεύσεων

90

3

Παραδοσιακά γλυκά σε μπουκίτσες

100

1

1 γλυκό σνακ κατά περίπτωση

20

1

3

Gluteine,
lactose free
Τοποθεσία

Ημέρα

Άτομα (εκτίμηση)

Κωδικός break

Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του απαιτούμενου
αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΝΑΙ/ΟΧΙ

1

ΒΚΠ

2/7/2017

30

Coffee break P1-1

2

ΒΚΠ

3/7/2017

50

Coffee break P2-3

3

ΒΚΠ

4/7/2017

30

Coffee break P3-3A

4

Συνεδριακό

4/7/2017

150

Coffee break P3-3B

5

Συνεδριακό

5/7/2017

350-500

Coffee break C1-3

6

Συνεδριακό

6/7/2017

350-500

Coffee break C2-3

Σχόλια

Α2. Lunch breaks
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Ελαφρύ Γεύμα 1, 3/7/2017
(buffet)

Τοποθεσία

ΒΚΠ

Άτομα (εκτίμηση)
Α/α

1

Κατηγορία

Ψωμί (x3)

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Normal diet

30
α/α
πιάτου
Πιάτα/Είδη

1

Vegetarian

2

Σαλάτες (x2)

Κωδικός Γεύματος

Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του απαιτούμενου
αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σχόλια

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Προσφερόμενο είδος (αναλυτική περιγραφή)

Lunch break P2
Μερίδες ως
% επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών
(παραδοσιακά, ελιόψωμα, τυρόψωμο,
κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

3

Gluteine,
lactose free

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς
γλουτένη

10

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί

80

2

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με
βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με
ή χωρίς τυριά και με ή χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά, αυτούσια ή σε
επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή
σάλτσα)

80

2
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3

4

Κυρίως Πιάτα
(x2)

Συνοδευτικά
(x1)

Vegetarian

3

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με
βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) με ή χωρίς τυριά χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά σε οποιαδήποτε
μορφή

20

Gluteine,
lactose free

4

Χωριάτικη σαλάτα χωρίς τυρί

20

Normal diet

1

1 πιάτο κρεατικών: χοιρινό ή κιμάς

90

Vegetarian

1

1 πιάτο με βάση ζυμαρικά ή ρύζι με ή
χωρίς τυριά χωρίς κρεατικά/αλλαντικά

90

1 από τα πιάτα κρεατικών ημέρας
χωρίς την προσθήκη ή συνοδεία υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη

20

Gluteine,
lactose free

1

Normal diet

1

2

100

Vegetarian
Normal diet

1

Vegetarian
Gluteine,
lactose free
7

Επιδόρπιο
(x3)

Normal diet

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό
με βάση λαχανικά εποχής (ψητά,
βραστά, τηγανιτά, μαγειρευτά/λαδερά)
χωρίς την προσθήκη υλικών που
περιέχουν γλουτένη και λακτόζη ώστε
να καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις
όλων των κατηγοριών
1 διαφορετικό κάθε ημέρα
παραδοσιακό ελληνικό γλυκό.
Ενδεικτικά: μπακλαβάς, καταϊφι,

1
100

100

3
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γαλακτομπούρεκο, χαλβάς,
αμυγδαλωτά κλπ.
Vegetarian

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα γλύκισμα με
βάση το "ζωντανό" γιαούρτι (που δεν
έχει υποστεί θερμική επεξεργασία) και
μέλι, παραδοσιακά γλυκά του
κουταλιού, κομπόστες κλπ.

100

3

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα,
ροδάκινα, κεράσια, πεπόνι, καρπούζι
κλπ

100

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και
Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

Gluteine,
lactose free

8

Ποτά (x2)

2

Ελαφρύ Γεύμα 2, 4/7/2017
(buffet)

Τοποθεσία

ΒΚΠ

Άτομα (εκτίμηση)
Α/α

Κατηγορία

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

30
α/α
πιάτου
Πιάτα/Είδη

Κωδικός Γεύματος

Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του απαιτούμενου
αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σχόλια

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Προσφερόμενο είδος (αναλυτική περιγραφή)

Lunch break P3A
Μερίδες ως
% επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο
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1

Ψωμί (x3)

Normal diet

1

Vegetarian

2

3

Σαλάτες (x2)

Κυρίως Πιάτα
(x2)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών
(παραδοσιακά, ελιόψωμα, τυρόψωμο,
κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90

3

Gluteine,
lactose free

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς
γλουτένη

10

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί

80

2

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με
βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με
ή χωρίς τυριά και με ή χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά, αυτούσια ή σε
επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή
σάλτσα)

80

2

Vegetarian

3

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με
βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) με ή χωρίς τυριά χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά σε οποιαδήποτε
μορφή

20

Gluteine,
lactose free

4

Χωριάτικη σαλάτα χωρίς τυρί

20

Normal diet

1

1 πιάτο κρεατικών: κοτόπουλο

90

Vegetarian

1

1 πιάτο με βάση ζυμαρικά ή ρύζι με ή
χωρίς τυριά χωρίς κρεατικά/αλλαντικά

90

2
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Gluteine,
lactose free

4

Συνοδευτικά
(x1)

1

1 από τα πιάτα κρεατικών ημέρας
χωρίς την προσθήκη ή συνοδεία υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη

20

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό
με βάση λαχανικά εποχής (ψητά,
βραστά, τηγανιτά, μαγειρευτά/λαδερά)
χωρίς την προσθήκη υλικών που
περιέχουν γλουτένη και λακτόζη ώστε
να καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις
όλων των κατηγοριών

100

Normal diet

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα
παραδοσιακό ελληνικό γλυκό.
Ενδεικτικά: μπακλαβάς, καταϊφι,
γαλακτομπούρεκο, χαλβάς,
αμυγδαλωτά κλπ.

100

Vegetarian

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα γλύκισμα με
βάση το "ζωντανό" γιαούρτι (που δεν
έχει υποστεί θερμική επεξεργασία) και
μέλι, παραδοσιακά γλυκά του
κουταλιού, κομπόστες κλπ.

100

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα,
ροδάκινα, κεράσια, πεπόνι, καρπούζι
κλπ

100

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και
Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

Normal diet
Vegetarian
Normal diet
Vegetarian
Gluteine,
lactose free

5

Επιδόρπιο
(x3)

Gluteine,
lactose free

3

6

Ποτά (x2)

1

3

2
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Ελαφρύ Γεύμα 3, 4/7/2017
(buffet)

Τοποθεσία

Συνεδριακό

Άτομα (εκτίμηση)
Α/α

1

Κατηγορία

Ψωμί (x3)

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Normal diet

20
α/α
πιάτου
Πιάτα/Είδη

1

Vegetarian

2

Σαλάτες (x2)

Κωδικός Γεύματος

Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του απαιτούμενου
αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σχόλια

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Προσφερόμενο είδος (αναλυτική περιγραφή)

Lunch break P3B
Μερίδες ως
% επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών
(παραδοσιακά, ελιόψωμα, τυρόψωμο,
κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

3

Gluteine,
lactose free

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς
γλουτένη

10

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί

80

2

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με
βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με
ή χωρίς τυριά και με ή χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά, αυτούσια ή σε
επεξεργασμένη μορφή (ψητά,

80

2
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τηγανητά, βραστά, σε dressing ή
σάλτσα)

3

Κυρίως Πιάτα
(x2)

Vegetarian

3

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με
βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) με ή χωρίς τυριά χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά σε οποιαδήποτε
μορφή

20

Gluteine,
lactose free

4

Χωριάτικη σαλάτα χωρίς τυρί

20

Normal diet

1

1 πιάτο κρεατικών: κοτόπουλο

90

Vegetarian

1

1 πιάτο με βάση ζυμαρικά ή ρύζι με ή
χωρίς τυριά χωρίς κρεατικά/αλλαντικά

90

1

1 από τα πιάτα κρεατικών ημέρας
χωρίς την προσθήκη ή συνοδεία υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη

20

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό
με βάση λαχανικά εποχής (ψητά,
βραστά, τηγανιτά, μαγειρευτά/λαδερά)
χωρίς την προσθήκη υλικών που
περιέχουν γλουτένη και λακτόζη ώστε
να καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις
όλων των κατηγοριών

100

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα
παραδοσιακό ελληνικό γλυκό.
Ενδεικτικά: μπακλαβάς, καταϊφι,

100

Gluteine,
lactose free

4

Συνοδευτικά
(x1)

2

Normal diet
Vegetarian
Normal diet
Vegetarian
Gluteine,
lactose free

5

Επιδόρπιο
(x3)

Normal diet

1

3
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γαλακτομπούρεκο, χαλβάς,
αμυγδαλωτά κλπ.
Vegetarian

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα γλύκισμα με
βάση το "ζωντανό" γιαούρτι (που δεν
έχει υποστεί θερμική επεξεργασία) και
μέλι, παραδοσιακά γλυκά του
κουταλιού, κομπόστες κλπ.

100

3

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα,
ροδάκινα, κεράσια, πεπόνι, καρπούζι
κλπ

100

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και
Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

Gluteine,
lactose free

6

Ποτά (x2)

2

Γεύμα, 5/7/2017
(buffet)

Τοποθεσία

Συνεδριακό

Άτομα (εκτίμηση)
Α/α

Κατηγορία

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

350-500
α/α
πιάτου
Πιάτα/Είδη

Κωδικός Γεύματος

Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του απαιτούμενου
αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σχόλια

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Προσφερόμενο είδος (αναλυτική περιγραφή)

Lunch break C1
Μερίδες ως
% επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο
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1

Ψωμί (x3)

Normal diet

1

Vegetarian

2

3

Σαλάτες (x2)

Ορεκτικά (x2)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών
(παραδοσιακά, ελιόψωμα, τυρόψωμο,
κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90

3

Gluteine,
lactose free

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς
γλουτένη

10

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί

80

2

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με
βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με
ή χωρίς τυριά και με ή χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά, αυτούσια ή σε
επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή
σάλτσα)

80

2

Vegetarian

3

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με
βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) με ή χωρίς τυριά χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά σε οποιαδήποτε
μορφή

20

Gluteine,
lactose free

4

Χωριάτικη σαλάτα χωρίς τυρί

20

Normal diet

1

1 διαφορετική κάθε ημέρα
παραδοσιακή ελληνική πίτα χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά. Ενδεικτικά :

100
2
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τυρόπιτα, χορτόπιτα, κολοκυθόπιτα
κλπ.

Vegetarian
Normal diet

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα παραδοσικό
ελληνικό ορεκτικό μέ βάση λαχανικά ή
όσπρια, χωρίς την προσθήκη υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη
ώστε να καλύπτει τις διατροφικές
απαιτήσεις όλων των κατηγοριών.
Ενδεικτικά: γίγαντες φούρνου, φάβα,
ρεβύθια, ντολμαδάκια γιαλαντζί κλπ

100

1

1 πιάτο κρεατικών: χοιρινό

80

2

1 πιάτο κρεατικών: κοτόπουλο

70

Vegetarian

1

1 ελληνικό λαδερό: γεμιστά

40

Gluteine,
lactose free

1

1 από τα πιάτα κρεατικών ημέρας
χωρίς την προσθήκη ή συνοδεία υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη

10

Normal diet

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό
με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια
χωρίς την προσθήκη κρεατικών ή
αλλαντικών ώστε να καλύπτει τις
διατροφικές απαιτήσεις των
χορτοφάγων

100

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό
με βάση λαχανικά εποχής (ψητά,
βραστά, τηγανιτά, μαγειρευτά/λαδερά)
χωρίς την προσθήκη υλικών που
περιέχουν γλουτένη και λακτόζη ώστε
να καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις
όλων των κατηγοριών

100

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα
παραδοσιακό ελληνικό γλυκό.

100

Vegetarian
Gluteine,
lactose free

4

5

Κυρίως Πιάτα
(x2)

Συνοδευτικά
(x2)

Normal diet

Vegetarian

2

2
Normal diet
Vegetarian
Gluteine,
lactose free
6

Normal diet

3
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Ενδεικτικά: μπακλαβάς, καταϊφι,
γαλακτομπούρεκο, χαλβάς,
αμυγδαλωτά κλπ.

Επιδόρπιο
(x3)
Vegetarian

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα γλύκισμα με
βάση το "ζωντανό" γιαούρτι (που δεν
έχει υποστεί θερμική επεξεργασία) και
μέλι, παραδοσιακά γλυκά του
κουταλιού, κομπόστες κλπ.

100

3

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα,
ροδάκινα, κεράσια, πεπόνι, καρπούζι
κλπ

100

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και
Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

Gluteine,
lactose free

7

Ποτά (x2)

2

Γεύμα, 6/7/2017
(buffet)

Τοποθεσία

Συνεδριακό

Άτομα (εκτίμηση)
Α/α

Κατηγορία

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

350-500
α/α
πιάτου

Πιάτα/Είδη

Κωδικός Γεύματος

Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του απαιτούμενου
αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σχόλια

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Προσφερόμενο είδος (αναλυτική περιγραφή)

Lunch break C2

Μερίδες ως
% επί του
συνόλου

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο
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ατόμων
(εκτίμηση)
1

Ψωμί (x3)

Normal diet

1

Vegetarian

2

3

Σαλάτες (x2)

Ορεκτικά (x2)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών
(παραδοσιακά, ελιόψωμα, τυρόψωμο,
κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90

3

Gluteine,
lactose free

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς
γλουτένη

10

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί

80

2

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με
βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με
ή χωρίς τυριά και με ή χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά, αυτούσια ή σε
επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή
σάλτσα)

80

2

Vegetarian

3

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με
βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) με ή χωρίς τυριά χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά σε οποιαδήποτε
μορφή

20

Gluteine,
lactose free

4

Χωριάτικη σαλάτα χωρίς τυρί

20

Normal diet

1

100

2
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Vegetarian

Normal diet

1 διαφορετική κάθε ημέρα
παραδοσιακή ελληνική πίτα χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά. Ενδεικτικά :
τυρόπιτα, χορτόπιτα, κολοκυθόπιτα
κλπ.
2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα παραδοσικό
ελληνικό ορεκτικό μέ βάση λαχανικά ή
όσπρια, χωρίς την προσθήκη υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη
ώστε να καλύπτει τις διατροφικές
απαιτήσεις όλων των κατηγοριών.
Ενδεικτικά: γίγαντες φούρνου, φάβα,
ρεβύθια, ντολμαδάκια γιαλαντζί κλπ

100

1

1 πιάτο κρεατικών: κοτόπουλο ή
χοιρινό

80

2

1 πιάτο ψαριού ή θαλασσινών

70

Vegetarian

1

1 ελληνικό λαδερό: μπριάμ

40

Gluteine,
lactose free

1

1 από τα πιάτα κρεατικών ημέρας
χωρίς την προσθήκη ή συνοδεία υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη

10

Normal diet

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό
με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια
χωρίς την προσθήκη κρεατικών ή
αλλαντικών ώστε να καλύπτει τις
διατροφικές απαιτήσεις των
χορτοφάγων

100

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό
με βάση λαχανικά εποχής (ψητά,
βραστά, τηγανιτά, μαγειρευτά/λαδερά)
χωρίς την προσθήκη υλικών που

100

Vegetarian
Gluteine,
lactose free

4

5

Κυρίως Πιάτα
(x2)

Συνοδευτικά
(x2)

Normal diet

Vegetarian

Normal diet
Vegetarian

2

2

2
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περιέχουν γλουτένη και λακτόζη ώστε
να καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις
όλων των κατηγοριών

Gluteine,
lactose free

6

Επιδόρπιο
(x3)

Normal diet

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα
παραδοσιακό ελληνικό γλυκό.
Ενδεικτικά: μπακλαβάς, καταϊφι,
γαλακτομπούρεκο, χαλβάς,
αμυγδαλωτά κλπ.

100

Vegetarian

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα γλύκισμα με
βάση το "ζωντανό" γιαούρτι (που δεν
έχει υποστεί θερμική επεξεργασία) και
μέλι, παραδοσιακά γλυκά του
κουταλιού, κομπόστες κλπ.

100

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα,
ροδάκινα, κεράσια, πεπόνι, καρπούζι
κλπ

100

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και
Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

Gluteine,
lactose free

3

7

Ποτά (x2)

3

2

Γεύμα, 7/7/2017
(buffet)

Τοποθεσία

Συνεδριακό

Κωδικός Γεύματος

Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του απαιτούμενου
αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σχόλια
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Άτομα (εκτίμηση)
Α/α

1

Κατηγορία

Ψωμί (x3)

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Normal diet

350-500
α/α
πιάτου
Πιάτα/Είδη

1

Vegetarian

2

Σαλάτες (x2)

Lunch break C3
Μερίδες ως
% επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών
(παραδοσιακά, ελιόψωμα, τυρόψωμο,
κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

90

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς
γλουτένη

10

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα με τυρί

80

2

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με
βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με
ή χωρίς τυριά και με ή χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά, αυτούσια ή σε
επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή
σάλτσα)

80

1 διαφορετική κάθε ημέρα σαλάτα με
βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια,
κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) με ή χωρίς τυριά χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά σε οποιαδήποτε
μορφή

20

3

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Προσφερόμενο είδος (αναλυτική περιγραφή)

3

Gluteine,
lactose free

Vegetarian

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

2
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3

Ορεκτικά (x2)

Gluteine,
lactose free

4

Χωριάτικη σαλάτα χωρίς τυρί

20

Normal diet

1

1 διαφορετική κάθε ημέρα
παραδοσιακή ελληνική πίτα χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά. Ενδεικτικά :
τυρόπιτα, χορτόπιτα, κολοκυθόπιτα
κλπ.

100

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα παραδοσικό
ελληνικό ορεκτικό μέ βάση λαχανικά ή
όσπρια, χωρίς την προσθήκη υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη
ώστε να καλύπτει τις διατροφικές
απαιτήσεις όλων των κατηγοριών.
Ενδεικτικά: γίγαντες φούρνου, φάβα,
ρεβύθια, ντολμαδάκια γιαλαντζί κλπ

100

1

1 πιάτο κρεατικών: μοσχάρι ή αρνί

80

2

1 πιάτο κρεατικών: κοτόπουλο

70

Vegetarian

1

1 ελληνικό λαδερό: ιμάμ

40

Gluteine,
lactose free

1

1 από τα πιάτα κρεατικών ημέρας
χωρίς την προσθήκη ή συνοδεία υλικών
που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη

10

Normal diet

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό
με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια
χωρίς την προσθήκη κρεατικών ή
αλλαντικών ώστε να καλύπτει τις
διατροφικές απαιτήσεις των
χορτοφάγων

100

1 διαφορετικό κάθε ημέρα συνοδευτικό
με βάση λαχανικά εποχής (ψητά,

100

Vegetarian

Normal diet
Vegetarian
Gluteine,
lactose free

4

5

Κυρίως Πιάτα
(x2)

Συνοδευτικά
(x2)

Normal diet

Vegetarian

Normal diet

2

2

2

2
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βραστά, τηγανιτά, μαγειρευτά/λαδερά)
χωρίς την προσθήκη υλικών που
περιέχουν γλουτένη και λακτόζη ώστε
να καλύπτει τις διατροφικές απαιτήσεις
όλων των κατηγοριών

Vegetarian
Gluteine,
lactose free

6

Επιδόρπιο
(x3)

Normal diet

1

1 διαφορετικό κάθε ημέρα
παραδοσιακό ελληνικό γλυκό.
Ενδεικτικά: μπακλαβάς, καταϊφι,
γαλακτομπούρεκο, χαλβάς,
αμυγδαλωτά κλπ.

100

Vegetarian

2

1 διαφορετικό κάθε ημέρα γλύκισμα με
βάση το "ζωντανό" γιαούρτι (που δεν
έχει υποστεί θερμική επεξεργασία) και
μέλι, παραδοσιακά γλυκά του
κουταλιού, κομπόστες κλπ.

100

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα,
ροδάκινα, κεράσια, πεπόνι, καρπούζι
κλπ

100

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και
Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

Gluteine,
lactose free

3

8

Ποτά (x2)

3

2

Α3. Drinks
Knowledge Café: drinks & snacks, 5/7/2017
(buffet)
Τοποθεσία

Συνεδριακό

Κωδικός Γεύματος

Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του
απαιτούμενου αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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ΝΑΙ/ΟΧΙ

Άτομα (εκτίμηση)
Α/α

4

Κατηγορία

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

200-300
α/α
πιάτο
υ

Snacks (x2)
Normal diet

6

Ποτά/
επιδόρπια
(x3)

Drinks C1
Μερίδες ως %
επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

1

1 έδεσμα/συνοδευτικό ποτού, χειροποίητο ή
τυποποιημένο με βάση ενός ή συνδιασμού από τα
παρακάτω υλικά: τυρί, κρεατικά, αλλαντικά ή παράγωγα
αυτών.

120

2

1 έδεσμα/συνοδευτικό ποτού, χειροποίητο ή
τυποποιημένο με βάση ενός ή συνδιασμού από τα
παρακάτω υλικά: τυρί, αλλαντικά ή παράγωγα αυτών.

70

3

1 έδεσμα/συνοδευτικό ποτού, χειροποίητο ή
τυποποιημένο χωρίς προσθήκη υλικών που περιέχουν
γλουτένη ή/και λακτόζη

10

1

Κόκκινο κρασί εμφιαλωμένο: πρόταση ετικέτας
κατάλληλη για τη συνοδεία των προτεινόμενων πιάτων,
από τοπικούς παραγωγούς

75

2

Λευκό κρασί εμφιαλωμένο: πρόταση ετικέτας
κατάλληλη για τη συνοδεία των προτεινόμενων πιάτων,
από τοπικούς παραγωγούς και αν είναι δυνατόν από
τοπική ποικιλία (π.χ. Ροδίτης)

75

3

Μπύρες

150

4

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο Φυσικό
Μεταλλικό Νερό

100

Vegetarian

Gluteine,
lactose free

Πιάτα/Είδη

Σχόλια

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Προσφερόμενο είδος
(αναλυτική περιγραφή)

2

5
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Κατηγορία B: Επίσημο Δείπνο Συνεδρίου

Επιλογές μενου Επίσημου Δείπνου 5/7/2017
Μενού σερβιρισμένο στα τραπέζια

Τοποθεσία

Βίλλα Γάλλου (Βραχνέϊκα)

Άτομα (εκτίμηση)
α/α

1

Κατηγορία

Ψωμί (x1)*

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Normal diet

Τυριά/
Αλειφές/
Καλωσόρισμα
(x3)*

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σχόλια

300-450
Μενού Ψαριού (Ενδεικτικά Πιτα)

1

Vegetarian

2

Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του απαιτούμενου
αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών (παραδοσιακά,
ελιόψωμα, τυρόψωμο, κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

Μερίδες ως
% επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Μερίδες
πιάτουείδους/
άτομο

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Προσφερόμενο είδος (αναλυτική
περιγραφή)

90
1

Gluteine,
lactose free

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς γλουτένη

10

Normal diet

1

Ποικιλία ελληνικών τυριών: φέτα, γραβιέρα Κρήτης,
κεφαλογραβιέρα, μετσοβόνε, μανούρι, κατίκι

90

Vegetarian
3
Normal diet

2

Ποικιλία παραδοσιακών αλειφών: τυροκαυτερή,
τζατζίκι, μελιτζανοσαλάτα, πατέ ελιάς, κλπ

90

Vegetarian

66

ΑΔΑ: 7ΞΓ0469Β7Θ-ΑΥ8

Normal diet

3

Ποικιλία ελληνικών ελιών σε ελαιόλαδο

100

Gluteine,
lactose free

4

Ποικιλία παραδοσιακών αλειφών χωρίς την προσθήκη
υλικών που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη:
μελιτζανοσαλάτα, πατέ ελιάς, φάβα, πατέ κόκκινης
πιπεριάς, πατέ λιαστής ντομάτας κλπ

20

Normal diet

1

Χωριάτικη σαλάτα ή σαλάτα με βάση τα υλικά της (π.χ.
Ντάκος)

90

2

1 σαλάτα με βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά εποχής
(ντομάτες, αγγούρια, κρεμμύδια, πιπεριές, πατάτες,
κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια, μελιτζάνες κλπ) ή/και
με βάση ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με ή
χωρίς τυριά, με ή χωρίς θαλασσινά (όστρακοειδή,
μαλάκια, ψάρια) αυτούσια ή σε επεξεργασμένη μορφή
(ψητά, τηγανητά, βραστά, σε dressing ή σάλτσα)

100

Vegetarian
Gluteine,
lactose free

3

Σαλάτες (x2)

Vegetarian
Normal diet
Vegetarian

4

Ορεκτικά (x2)

2

Gluteine,
lactose free

3

Χωριάτικη σαλάτα ή σαλάτα με βάση τα υλικά της
χωρίς τυρί ή 1 σαλάτα με βάση ωμά ή μαγειρευτά
λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια, κρεμμύδια,
πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με ή χωρίς τυριά,
με ή χωρίς θαλασσινά (όστρακοειδή, μαλάκια, ψάρια)
αυτούσια ή σε επεξεργασμένη μορφή (ψητά,
τηγανητά, βραστά, σε dressing ή σάλτσα)και χωρίς την
προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη

10

Normal diet

1

1 ορεκτικό πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό ορεκτικό ή ατομική ποικιλία
παρόμοιων ορεκτικών με βάση θαλασσινά
(όστρακοειδή, μαλάκια, ψάρια).

100

Vegetarian

2
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Normal diet

2

1 ορεκτικό πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό ορεκτικό ή ατομική ποικιλία
παρόμοιων ορεκτικών με βάση λαχανικά ή όσπρια,
χωρίς την προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη
και λακτόζη ώστε να καλύπτει τις διατροφικές
απαιτήσεις όλων των κατηγοριών. Ενδεικτικά: γίγαντες
φούρνου, φάβα, ρεβύθια, ντολμαδάκια γιαλαντζί κλπ

100

1

1 κυρίως πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό πιάτο με βάση το ψάρι φιλέτο.
(π.χ. Ψητό με λαδολέμονο, αλά σπετσιώτα κλπ)

80

2

1 κυρίως πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό πιάτο με βάση λαχανικά, ή/και
με ρύζι ή/και όσπρια (π.χ. Ψητά λαχανικά, γεμιστά,
μπριάμ, ιμάμ, γίγαντες κλπ) και χωρίς την προσθήκη
υλικών που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη

20

1

1 γλυκό κατά προτίμηση εμπνευσμένο ή βασισμένο σε
κάποιο γνωστό παραδοσιακό ελληνικό γλυκό

90

Gluteine,
lactose free

2

1 γλυκό κατά προτίμηση εμπνευσμένο ή βασισμένο σε
κάποιο γνωστό παραδοσιακό ελληνικό γλυκό χωρίς την
προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη και λακτόζη

10

Normal diet

3

Πατρινά λουκούμια χωρίς γλουτένη

100

4

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα, ροδάκινα,
κεράσια, πεπόνι, καρπούζι κλπ

100

Vegetarian
Gluteine,
lactose free
5

Κυρίως Πιάτα
(x1)

Normal diet
Vegetarian
Vegetarian
Gluteine,
lactose free

6

Επιδόρπιο (x3)

Normal diet

1

Vegetarian

3

Vegetarian
Gluteine,
lactose free
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7

Ποτά (x6)*

Aperitif: πρόταση ποτού καλωσορίσματος από την
ελληνική ή/και τοπική παραγωγή και παράδοσης π.χ.
Αφρώδης οίνος από μοσχάτο (Cavino, Deus)

100

1

Κρασί εμφιαλωμένο: πρόταση ετικέτας κατάλληλη για
τη συνοδεία των προτεινόμενων πιάτων, από τοπικούς
παραγωγούς και αν είναι δυνατόν από τοπική ποικιλία
(π.χ. Ροδίτης)

100

1

Digestif: Τεντούρα ως ποτό συνοδεία του επιδορπίου

100

1

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο Φυσικό
Μεταλλικό Νερό

100

1

Αναψυκτικά

50

Χυμοί

50

Καφές γαλλικός

80

Καφές decafeine

20

1

1

* Στις ποσότητες των μερίδων των πιάτων των συγκεκριμένων κατηγοριών και των ποτών θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για περίπου 30 επιπλέον άτομα της ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου
Πατρέων που θα επενδύσει μουσικά το δείπνο.

Μενού σερβιρισμένο στα τραπέζια

Τοποθεσία
Άτομα (εκτίμηση)
α/α

Κατηγορία

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του απαιτούμενου
αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Βίλλα Γάλλου (Βραχνέϊκα)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σχόλια

300-450
Εναλλακτικό μενού Κρεατικών (πιάτα/είδη)

Μερίδες ως
% επί του
συνόλου

Μερίδες
πιάτου-

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Προσφερόμενο είδος (αναλυτική
περιγραφή)
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ατόμων
(εκτίμηση)

1

Ψωμί (x1) *

Normal diet

1

Vegetarian/
Vegan

2

Τυριά/Αλειφέ
ς/Καλωσόρισμ
α (x3) *

Ποικιλία ψωμιών & παξιμαδιών (παραδοσιακά,
ελιόψωμα, τυρόψωμο, κριτσίνια, κριθοκούλουρα,
λαδοπαξίμαδα κλπ)

είδους/
άτομο

90

1

Gluteine,
lactose free

2

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς γλουτένη

10

Normal diet

1

Ποικιλία ελληνικών τυριών: φέτα, γραβιέρα Κρήτης,
κεφαλογραβιέρα, μετσοβόνε, μανούρι, κατίκι

90

2

Ποικιλία παραδοσιακών αλειφών: τυροκαυτερή,
τζατζίκι, μελιτζανοσαλάτα, πατέ ελιάς κλπ

90

3

Ποικιλία ελληνικών ελιών σε ελαιόλαδο

100

Gluteine,
lactose free

4

Ποικιλία παραδοσιακών αλειφών χωρίς την
προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη και
λακτόζη: μελιτζανοσαλάτα, πατέ ελιάς, φάβα, πατέ
κόκκινης πιπεριάς, πατέ λιαστής ντομάτας κλπ

20

Normal diet

1

Vegetarian/
Vegan
Normal diet
Vegetarian/
Vegan
Normal diet

3

Vegetarian/
Vegan
Gluteine,
lactose free

3

Σαλάτες (x2)

90

2
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Vegetarian/Ve
gan
Normal diet

Χωριάτικη σαλάτα ή σαλάτα με βάση τα υλικά της
(π.χ. Ντάκος)
2

1 σαλάτα με βάση ωμά ή μαγειρευτά λαχανικά
εποχής (ντομάτες, αγγούρια, κρεμμύδια, πιπεριές,
πατάτες, κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια, μελιτζάνες
κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια, με ή χωρίς τυριά,
με ή χωρίς κρεατικά/αλλαντικά αυτούσια ή σε
επεξεργασμένη μορφή (ψητά, τηγανητά, βραστά, σε
dressing ή σάλτσα)

100

Gluteine,
lactose free

3

Χωριάτικη σαλάτα ή σαλάτα με βάση τα υλικά της
χωρίς τυρί ή 1 σαλάτα με βάση ωμά ή μαγειρευτά
λαχανικά εποχής (ντομάτες, αγγούρια, κρεμμύδια,
πιπεριές, πατάτες, κολοκύθια, βλήτα, φασολάκια,
μελιτζάνες κλπ) ή/και με βάση
ζυμαρικά/ρύζι/δημητριακά/όσπρια χωρίς την
προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη και
λακτόζη

10

Normal diet

1

1 ορεκτικό πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό ορεκτικό ή ατομική ποικιλία
παρόμοιων ορεκτικών με ή χωρίς τυριά, με ή χωρίς
κρεατικά/αλλαντικά

100

2

1 ορεκτικό πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό ορεκτικό ή ατομική ποικιλία
παρόμοιων ορεκτικών με βάση λαχανικά ή όσπρια,
χωρίς την προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη
και λακτόζη ώστε να καλύπτει τις διατροφικές
απαιτήσεις όλων των κατηγοριών. Ενδεικτικά:
γίγαντες φούρνου, φάβα, ρεβύθια, ντολμαδάκια
γιαλαντζί κλπ

100

1

1 κυρίως πιάτο βασισμένο ή εμπνευσμένο από
παραδοσιακό ελληνικό πιάτο με βάση κόκκινο κρέας.

80

Vegetarian/Ve
gan

4

Ορεκτικά (x2)

Vegetarian/Ve
gan
Normal diet
Vegetarian/Ve
gan
Gluteine,
lactose free
5

Κυρίως Πιάτα
(x1)

Normal diet
Vegetarian/
Vegan

2

1
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Vegetarian/
Vegan

2

1 κυρίως πιάτο με βάση λαχανικά, ή/και με ρύζι ή/και
όσπρια, βασισμένο σε ελληνική συνταγή (π.χ. Ψητά
λαχανικά, γεμιστά, μπριάμ, ιμάμ, γίγαντες κλπ) και
χωρίς την προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη
και λακτόζη

20

1

1 γλυκό κατά προτίμηση εμπνευσμένο ή βασισμένο
σε κάποιο γνωστό παραδοσιακό ελληνικό γλυκό

90

Gluteine,
lactose free

2

1 γλυκό κατά προτίμηση εμπνευσμένο ή βασισμένο
σε κάποιο γνωστό παραδοσιακό ελληνικό γλυκό
χωρίς την προσθήκη υλικών που περιέχουν γλουτένη
και λακτόζη

10

Normal diet

3

Πατρινά λουκούμια χωρίς γλουτένη

100

4

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα, ροδάκινα,
κεράσια, πεπόνι, καρπούζι κλπ

100

Gluteine,
lactose free
6

Επιδόρπιο (x3)

Normal diet
Vegetarian/
Vegan

3

Vegetarian/
Vegan
Gluteine,
lactose free

7

Ποτά (x6) *

Aperitif: πρόταση ποτού καλωσορίσματος από την
ελληνική ή/και τοπική παραγωγή και παράδοσης π.χ.
Αφρώδης οίνος από μοσχάτο (Cavino, Deus)
Κρασί εμφιαλωμένο: πρόταση ετικέτας κατάλληλη για
τη συνοδεία των προτεινόμενων πιάτων, από
τοπικούς παραγωγούς και αν είναι δυνατόν από
τοπική ποικιλία (π.χ. Ροδίτης)
Digestif: Τεντούρα ως ποτό συνοδεία του επιδορπίου
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Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο Φυσικό
Μεταλλικό Νερό
Αναψυκτικά
Χυμοί
Καφές γαλλικός
Καφές decafeine
* Στις ποσότητες των μερίδων των πιάτων των συγκεκριμένων κατηγοριών και των ποτών θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για περίπου 30 επιπλέον άτομα της ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου
Πατρέων που θα επενδύσει μουσικά το δείπνο.

Κατηγορία Γ: Δεξίωση Συνεδρίου
Επιλογές μενού Δεξίωσης 6/7/2017
Συμμόρφωση Αναδόχου για την κάλυψη του απαιτούμενου
αριθμού ατόμων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

(buffet)
Τοποθεσία

Παλαιό Νοσοκομείο Πατρών

Ατομα (εκτίμηση)

300-500

Course
no.

Course

Διατροφική
κατηγορία/
Σήμανση

Πιάτο/Είδος

1

Ψωμί (x1)

Normal diet

Ποικιλία ψωμιών/παξιμαδιών/κριτσινιών
(παραδοσιακά, ελιόψωμα, τυρόψωμο,
κριτσίνια, κριθοκούλουρα, λαδοπαξίμαδα κλπ)

1
Vegetarian

ΝΑΙ/ΟΧΙ

% επί του
συνόλου
ατόμων
(εκτίμηση)

Μερίδες/
course

90

1

Συμμόρφωση
Αναδόχου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Σχόλια

Προσφερόμενο είδος (αναλυτική περιγραφή)
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Gluteine,
lactose free
2

Τυριά (x1)

2

Normal diet
1
Vegetarian

3

Αλλαντικά (x1)

Normal diet

1

Ψωμί/αρτοπαρασκευάσματα χωρίς γλουτένη

Ποικιλία ελληνικών τυριών: φέτα, γραβιέρα
Κρήτης, κεφαλογραβιέρα, μετσοβόνε, μανούρι,
κατίκι, λαδοτύρι κλπ
Ποικιλία ελληνικών αλλαντικών: σαλάμι αέρος
(τύπου Λευκάδος), λούτζα, απάκι, σύγλινο,
νούμπουλο, προσούτο Ευρυτανίας κλπ. Χωρίς
γλουτένη και λακτόζη

10

100

1

100

1

Gluteine,
lactose free
4

Finger Food (x5)

2 εδέσματα με βάση ενός ή συνδιασμού από
τα παρακάτω υλικά: τυρί, κρεατικά, αλλαντικά,
ψαρικά/θαλασσινά

230

2 εδέσματα με βάση ενός ή συνδιασμού από
τα παρακάτω υλικά: τυρί, ψαρικά/θαλασσινά,
λαχανικά

220

5

1 έδεσμα χωρίς προσθήκη υλικών που
περιέχουν γλουτένη ή/και λακτόζη

50

1

Κόκκινο κρασί εμφιαλωμένο: πρόταση ετικέτας
κατάλληλη για τη συνοδεία των προτεινόμενων
πιάτων, από τοπικούς παραγωγούς

80

2

Λευκό κρασί εμφιαλωμένο: πρόταση ετικέτας
κατάλληλη για τη συνοδεία των προτεινόμενων
πιάτων, από τοπικούς παραγωγούς και αν είναι
δυνατόν από τοπική ποικιλία (π.χ. Ροδίτης)

80

3

Digestif: σφηνάκια Τεντούρας και λικέρ
μαστίχας

100

1
Normal diet
2
Vegetarian

3
4

Gluteine,
lactose free
6

Ποτά/επιδόρπια
(x6)

5

6
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4

Πατρινά λουκούμια χωρίς γλουτένη

100

Φρέσκα φρούτα εποχής: βερύκοκα, ροδάκινα,
κεράσια, πεπόνι, καρπούζι κλπ

100

5

6

Μεταλλικό νερό: Κανονικό και Ανθρακούχο
Φυσικό Μεταλλικό Νερό

100

7

Αναψυκτικά: Λεμονάδες και Πορτοκαλάδες

40
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ/ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έντυπο οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υπηρεσιών catering για το συνέδριο LIBER 2017
No

A. Catering (Lunch &
Coffee breaks)

Τοποθεσία

Ημ/νία

Έναρξη

Λήξη

Τύπος

Άτομα
(εκτίμηση
)

Κόστος/
άτομο (€)

A1. Coffee rounds
1

Coffee break P1-1

ΒΚΠ

2/7/2017

15:00

19:00

Απογευματινό

30

2

Coffee break P2-1

ΒΚΠ

3/7/2017

8:30

11:00

Πρωϊνό

30

3

Coffee break P2-2

ΒΚΠ

3/7/2017

11:00

14:30

Μεσημεριανό

40

4

Coffee break P2-3

ΒΚΠ

3/7/2017

14:30

18:00

Απογευματινό

50

5

Coffee break P3-1A

ΒΚΠ

4/7/2017

8:30

11:00

Πρωϊνό

30

6

Coffee break P3-2A

ΒΚΠ

4/7/2017

11:00

14:30

Μεσημεριανό

30

7

Coffee break P3-3A

ΒΚΠ

4/7/2017

14:30

18:00

Απογευματινό

30

8

Coffee break P3-1B

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

4/7/2017

9:00

12:30

Πρωϊνό

20

9

Coffee break P3-2B

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

4/7/2017

12:30

14:30

Μεσημεριανό

150

10

Coffee break P3-3B

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

4/7/2017

14:30

17:00

Απογευματινό

150

11

Coffee break C1-1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

5/7/2017

8:30

12:00

Πρωϊνό

300-350

12

Coffee break C1-2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

5/7/2017

12:00

15:00

Μεσημεριανό

350-500

13

Coffee break C1-3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

5/7/2017

15:00

16:30

Απογευματινό

350-500

14

Coffee break C2-1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

6/7/2017

8:30

12:15

Πρωϊνό

350-500

15

Coffee break C2-2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

6/7/2017

12:15

15:00

Μεσημεριανό

350-500

16

Coffee break C2-3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

6/7/2017

15:00

16:30

Απογευματινό

350-500

17

Coffee break C3-1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

7/7/2017

8:30

12:00

Πρωϊνό

350-500

18

Coffee break C3-2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

7/7/2017

12:00

15:00

Μεσημεριανό

350-500

A2. Lunch breaks
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Συνολική
τιμή
(μέγιστος
αριθμός
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1

Lunch break P2

ΒΚΠ

3/7/2017

13:00

14:30

30

2

Lunch break P3A

ΒΚΠ

4/7/2017

13:00

14:30

30

3

Lunch break P3B

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

4/7/2017

12:30

14:00

20

4

Lunch break C1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

5/7/2017

12:00

13:00

350-500

5

Lunch break C2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

6/7/2017

12:15

13:15

350-500

6

Lunch break C3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

7/7/2017

13:15

14:30

350-500

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

5/7/2017

16:30

17:30

200-300

A3. Drinks
1

Drinks C1

A. Catering total
Ανώτατο όριο προϋπολογισμού κατηγορίας Α
No

1

29.250,00 €

B. Dinner

Conference Dinner

Άτομα
(εκτίμηση
))
Βίλλα
Γάλλου,
Βραχνέϊκα

5/7/2017

20:00

23:00

300-450

B. Dinner total
Ανώτατο όριο προϋπολογισμού κατηγορίας Β
No

1

C. Reception

Reception

14.500,00 €
Άτομα
(εκτίμηση
)

Παλαιό Δ

300-500

C. Reception total
Ανώτατο όριο προϋπολογισμού κατηγορίας C

4.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)
Ανώτατο όριο προϋπολογισμού

47.750,00 €

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
LIBER 2017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

LIBER 2017 conference, Patras, 5-7/7/2017
Programme Schedule (initial draft plan)
PreConference
Day

Dates

PD1

2/7/2017

Persons
(est.)

Time
Start

Time
End

Event/Session

Τοποθεσία

16:00

19:00

Leadership Seminar

ΒΚΠ

15:00

19:00

Coffee break

ΒΚΠ

9:00

18:00

Leadership Seminar

ΒΚΠ

30

8:30

11:00

Coffee break

ΒΚΠ

preConference Day2:
Coffee break P2-1

30

13:00

14:30

Light Lunch

ΒΚΠ

preConference Day2:
Lunch break P2

40

11:00

14:30

Coffee break

ΒΚΠ

preConference Day2:
Coffee break P2-2

13:00

14:00

LIBER Appointments
Committee

14:00

15:30

LIBER Finance Committee

15:30

18:00

LIBER Executive Board

14:30

18:00

Coffee break

ΒΚΠ

preConference Day2:
Coffee break P2-3

9:00

18:00

Leadership Seminar

ΒΚΠ

30

8:30

11:00

Coffee break

ΒΚΠ

preConference Day3:
Coffee break P3-1A

30

13:00

14:30

Light Lunch

ΒΚΠ

preConference Day3:
Lunch break P3A

30

11:00

14:30

Coffee break

ΒΚΠ

preConference Day3:
Coffee break P3-2A

30

14:30

18:00

Coffee break

ΒΚΠ

preConference Day3:
Coffee break P3-3A

30

PD2

3/7/2017

50

PD3

4/7/2017

Break Code

preConference Day1:
Coffee break P1-1
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20

9:00

12:30

LIBER Executive Board

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

20

9:00

12:30

Coffee break

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

preConference Day3:
Coffee break P3-1B

20

12:30

14:00

Light Lunch

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

preConference Day3:
Lunch break P3B

150

12:30

14:30

Coffee break

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

preConference Day3:
Coffee break P3-2B

20

13:00

17:00

WG 1: Copyright

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

20

14:00

17:00

Steering Committee 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

20

14:00

17:00

Steering Committee 2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

15

14:00

17:00

WG 2: Leadership

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

10

14:00

17:00

WG 3: Metrics

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

15

14:00

17:00

WG 4: OA

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

20

15:00

17:00

Steering Committee 3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

15

17:00

18:00

Digital Collection Group

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

150

14:30

17:00

Coffee break

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Time
Start

Time
End

Event/Session

9:00

12:00

LIBER SC/WG 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

9:00

12:00

Workshop 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

9:00

12:00

Workshop 2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

9:00

12:00

Workshop 3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

9:00

12:00

Workshop 4

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

9:00

12:00

Workshop 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

9:00

12:00

Workshop 6

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

preConference Day3:
Coffee break P3-3B

Conference
Day

CD1

Dates

5/7/2017

Coffee
(pers)
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CD2

CD3

9:00

12:00

Workshop 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

9:00

12:00

Workshop 8

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

13:00

16:30

Conference/Plenary &
Conference/ Session 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

300-350

8:30

12:00

Coffee break

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Conference Day1: Coffee
break C1-1

350-500

12:00

13:00

Lunch

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Conference Day1: Lunch
break C1

350-500

12:00

15:00

Coffee break

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Conference Day1: Coffee
break C1-2

350-500

15:00

16:30

Coffee break

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Conference Day1: Coffee
break C1-3

16:30

17:30

200-300

16:30

17:30

Drinks

300-450

20:00

23:00

Social Program:
Conference Dinner

9:00

17:30

Conference/Plenary &
Conference/ Session 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

17:30

18:30

LIBER Executive Board (by
invitation)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

350-500

8:30

12:15

Coffee break

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Conference Day2: Coffee
break C2-1

350-500

12:15

13:15

Lunch

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Conference Day2: Lunch
break C2

350-500

12:15

15:00

Coffee break

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Conference Day2: Coffee
break C2-2

350-500

15:00

16:30

Coffee break

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Conference Day2: Coffee
break C2-3

350-500

20:00

23:00

Social Program:
Conference Reception

9:00

12:30

Conference/Plenary &
Conference/ Session 1

13:00

15:00

LIBER Quarterly Editorial
Board (by invitation)

8:30

12:00

6/7/2017

7/7/2017

350-500

World Café

Coffee break

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Conference Day1: Drinks C1

Conference Day3: Coffee
break C3-1
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CD4

8/7/2017

350-500

13:15

14:30

Lunch

350-500

12:00

15:00

Coffee break

Conference Day3: Lunch
break C3
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ

Conference Day3: Coffee
break C3-2

Excursion
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τίτλος έργου: Ε730 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ LIBER 2017 (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & Κ. ΠΛΗΡ) The 46th LIBER
Annual Conference
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Συμβάλλονται:
Αφενός μεν:
Α. Ο καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, ως
νόμιμος εκπρόσωπος της του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (η Αναθέτουσα Αρχή)
Β. Η ………….. Δ/νση …………., ………., ………., ΑΦΜ …………, ΔΟΥ ………. (ο Ανάδοχος)

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο
Σύμφωνα με:
1. την υπ’ αριθμόν ……. Απόφαση Κατακύρωσης της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου
Πατρών
2. την από …-…-…… προσφορά της (,,,) εκ των συμβαλλόμενων ……. και
3. την από ….. Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών/ΕΛΚΕ
ο Α. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Αναθέτουσα Αρχή, αναθέτει στο
Β. εκ των συμβαλλόμενων ο οποίος στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, να παράσχει τις
παρακάτω περιγραφόμενες υπηρεσίες:
παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (CPV:5552000-1) για την κάλυψη των αναγκών του
Συνεδρίου LIBER 2017 «The 46th LIBER Annual Conference» καθώς και των προ-συνεδριακών
εκδηλώσεων, που θα διεξαχθούν από 2/07/2017 έως 7/07/2017 στο Πολιτιστικό και
Συνεδριακό Κέντρο και στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου
Πατρών,
(στο εξής θα καλείται το Έργο), στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο
«ΣΥΝΕΔΡΙΟ LIBER 2017 (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & Κ. ΠΛΗΡ) The 46th LIBER Annual Conference» και
ΦΚ 57300000, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιώτες και διεθνείς πόρους.
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ΑΡΘΡΟ 2. Τίμημα
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κάνει χρήση των υπηρεσιών του αναδόχου έως του ποσού
των …………€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 3. Πληρωμή
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται εντός 30 ημερών από την εκάστοτε παράδοση, μετά
την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια
Επιτροπή.
Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του
Πανεπιστημίου Πατρών εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του έργου,
με εντολή του επιστημονικά υπευθύνου του έργου.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων
που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική
εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον
βαρύνει. Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η
χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα
Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 4. Διάρκεια έργου
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται μέχρι τις 07/07/2017.

ΑΡΘΡΟ 5. Ποσοτική και Ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή
Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η
Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής, συντάσσει
Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο.
Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε
θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 6. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς αυτές να
έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ποινική ρήτρα 10% επί του συμβατικού τιμήματος.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από την συμφωνηθείσα ημερομηνία
ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και αυτά δεν ολοκληρωθούν, τότε ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
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Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7. Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
δέκα (10) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας. τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 8. Εκτέλεση της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν εκτελεστεί οριστικά το σύνολο των
υπηρεσιών, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν
λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης
που θα υπογραφεί, με βάση την αρχή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
Dικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη,
να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε
διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους
συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 10. Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο προμηθευτής θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατκού δικαίου στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του
Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 11. Τελικές Διατάξεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία και των 2 συμβαλλόμενων.
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Αναπόσπαστα μέρη, κατά τα λοιπά, των όρων της παρούσας σύμβασης αποτελούν οι όροι
της από …….. προσφοράς του Αναδόχου και την από……. Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Πατρών.
Η παρούσα σύμβαση συντάχτηκε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη σε δύο νόμιμα, ισότιμα πρωτότυπα και κάθε μέρος
πήρε από ένα.
Πάτρα …./…./2017
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας

Για την ……. (εταιρεία)

………………………………………..
Δημοσθένης Πολύζος

(Σφραγίδα-Υπογραφή)

Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ανάπτυξης και
Έρευνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99206920]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πανεπιστημιούπολη Ρίο/
Πάτρα/26504]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Παπαγιαννοπούλου Κωνσταντίνα]
- Τηλέφωνο: [2610 969055]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [kpapagian@upatras.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[www.research.upatras.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (CPV 55520000-1)]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [YΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ?

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςiv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

v

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης
που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα
ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
2. δωροδοκίαviii,ix·
3. απάτηx·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxi·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxviii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
γ.1) [] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
-[] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
-[……]·
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
-[……]·
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
γ.2)[……]·
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xix
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)[……]·
β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xx
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxi;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxii :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxiv;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxv, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxvi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxvii κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης

[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι
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σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxviii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxix, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxx.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
v Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο
4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xix Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xx Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xxi Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxiii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxiv
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxv Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxvi

Πρβλ άρθρο 48.

xxvii
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxviii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxix

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxx Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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