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Αριθ.Πρωτ.Συμβάσεως:      9  /18-10-2021 

 

 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

παροχής υπηρεσιών 

εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για τη σίτιση των φοιτητών του 

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για το χρονικό 

διάστημα από 1/1/2022 έως και 31/12/2024. 

 

 

 

Μεταξύ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

και 

της Εταιρείας  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

(CPV 55300000-3 και συμπληρωματικού CPV 55322000-3) 
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Στην Καλλιθέα σήμερα, 18/10/2021 , ημέρα Δευτέρα  , στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  
 
α) αφενός μεν το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία “ΠΑΝΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”, που εδρεύει στον Νομό Αττικής – Δήμο 
Καλλιθέας,  εις στη Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ): 
090015175, Δ.Ο.Υ: Α΄ Καλλιθέας και  εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 
Καθηγητή κ. Χρίστο Παπαθεοδώρου του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών, 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος, και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση 
ως «η Αναθέτουσα Αρχή», και αφετέρου δε 
 
β) η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αλίμου 
Αττικής, Δ/νση Λεωφόρος Αλίμου 64, Άλιμος, Τ.Κ. 17455, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 
081393139, Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 007683701000, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κο Παναγιώτη Μπούντρη του Βασιλείου, κάτοχο του 
υπ’αριθ. Α.Δ.Τ.: ΑΚ 512153/21-05-2012/Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.): 116161929 της Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, που ενεργεί δυνάμει της με αριθ.πρωτ. 2307727/14-1-
2021 με ορθή επανάληψη αυτής στις 19/1/2021 Ανακοίνωσης ΓΕΜΗ, του με αριθ.πρωτ. 
1458503.2103848/8-4-2021 Πιστοποιητικού Ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ ως Πρόεδρος & 
Διευθ.Σύμβουλος και σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσαρτώνται στο παρόν, ως νόμιμος 
εκπρόσωπος και στο εξής θα καλείται για συντομία «η Ανάδοχος», 
 
 
Έχοντας υπόψιν τους: 
1. Τον με αριθ.01/2021, με αριθ.πρωτ.9217/11-3-2021 και α.α.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:106210 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων με ανοιχτές διαδικασίες και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού 
εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως και 31/12/2024 (CPV 55300000-3 και 
συμπληρωματικού CPV 55322000-3) ((ΑΔΑΜ: 21PROC008284243)) 
2. Τα με αριθ.πρωτ.επιτροπής:1/22-4-2021, 4/1-6-2021 και 6/1-7-2021 Πρακτικά, της ορισθείσας με 
την υπ' αριθ. πρωτ. 4592/1-4-2021 Πράξη της Πρυτάνεως (ΑΔΑ: ΩΖ9Φ469Β7Α-ΨΥΦ), Επιτροπής 
Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης . 
3. Την υπ'αριθ. Πρωτ.178234/31-12-2020/Β2 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για επόμενα 
οικονομικά έτη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:9Μ7646ΜΤΛΗ-ΧΨ7), όπως αυτή 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το με αριθ.πρωτ.9209/10-3-2021 συνοδευτικό έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου (ΑΔΑΜ 21REQ008261761). 
4. Την με αριθ.9/20-7-2021 (Θέμα 13ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, με την οποία 
κατακυρώθηκε η σύμβαση του Διαγωνισμού με αριθ.01/2021, με αριθ.πρωτ.9217/11-3-2021 και 
α.α.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:106210, στην εταιρεία με την επωνυμία : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ 
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΔΑ:9ΟΥΖ469Β7Α-3Ρ2) 
(ΑΔΑΜ:21AWRD009109486) 
5. Την με α.α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 215964 ηλεκτρονική Προσφορά της Αναδόχου. 
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ),  (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α /́8-8-2016), όπως ισχύουν, 
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 01/2021 Διακήρυξης, ήτοι τις 11-3-2021. 
7. Την υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-
2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 3414/2005» που κατέθεσε η Ανάδοχος και έλαβε την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα τον 
αριθμό πρωτοκόλλου: 13582/20-9-2021. 
8.Την υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016, στην 
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό της οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του 
άρθρου 104 του Ν.4412/2016, που υπέβαλλε η Ανάδοχος και έλαβε την αμέσως επόμενη εργάσιμη 
ημέρα τον αριθμό πρωτοκόλλου: 13583/20-9-2021. 
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9.Το με αριθ.πρωτ.Επιτροπής 10/7-10-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/Επιτροπής 
αξιολόγησης περί του ελέγχου των δύο Υπεύθυνων Δηλώσεων, και το οποίο συνοδεύει την 
παρούσα σύμβαση. 
10.Την εγγύηση Καλής Εκτέλεσης που κατέθεσε η Ανάδοχος και το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, (δεδομένου ότι η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στις 
14-3-2021)  
11. Την υπ΄αριθ. 384/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η 
υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου και σίτισης. 
12. Την με αριθ.πρωτ. 10157/ 8-10-2021 Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς την Ανάδοχο για υπογραφή 
σύμβασης, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτήν στις  8/10/2021 και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του Διαγωνισμού. 
 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, υπό την άνω ιδιότητα του, αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη 
το έργο της σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου και ειδικότερα την προμήθεια υλικών και την 
παρασκευή και παροχή στους φοιτητές με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service) φαγητών, 
με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, που αυτή δέχεται ανεπιφύλακτα: 
 

Άρθρο 1.- Αντικείμενο της σύμβασης: 

1.1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης φοιτητικού 
εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών και ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών εστίασης και παρασκευής και διάθεσης ζεστών 
γευμάτων (cook & serve) για την πλήρη σίτιση (πρωϊνό, μεσημεριανό, βραδινό) των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου όλες τις ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών), για 
δύο χιλιάδες διακόσιους (2.200) σιτιζόμενους φοιτητές ημερησίως κατά μέσο όρο και για το χρονικό 
διάστημα από 1/1/2022 έως και 31/12/2024. 
 
1.2. Το φοιτητικό εστιατόριο στεγάζεται σε κτίριο του Πανεπιστημίου. Αυτό είναι σήμερα επί της 
οδού Λαγουμιτζή 15-17 (Αθήνα) και παρέχεται στην Ανάδοχο χωρίς μίσθωμα. Μεταφορά ή επέκταση 
του εστιατορίου σε άλλους χώρους, η δαπάνη της οποίας βαρύνει το Πανεπιστήμιο, δεν επηρεάζει την 
ισχύ της σύμβασης με την Ανάδοχο.  
 
1.3. Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που 
περιέχονται στα έγγραφα της της 01/2021 Διακήρυξης με αριθ.πρωτ.9217/11-3-2021  και 
α.α.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:106210, στην απόφαση κατακύρωσης της Συγκλήτου του Ιδρύματος σε 
συνδυασμό με την α.α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:215964 προσφορά της Αναδόχου. 
 

Άρθρο 2.-Ισχύς – Διάρκεια Σύμβασης: 

2.2.Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022  και λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2024. 
 
2.3.Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα της Αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου. 
Η ως άνω περίπτωση αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, 
άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016 
 
2.4. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, η Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη {Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 
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4412/2016}.   Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα της Αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται 
εις βάρος της ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 
01/2021 Διακήρυξης. 
 

3.- Αξία σύμβασης: 

3.1. Η αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται, για τα τρία (3) έτη, 2022,2023 και 2024, στο συνολικό 
ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (3.750.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, ήτοι το ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα οκτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και επτά λεπτών (3.318.584,07€) μη-
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.   
Ανά έτος  στο ποσό των 1.250.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, ήτοι το ποσό  των 
1.106.194,69 €  μη-συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%  . 
 
3.2. Η ημερήσια αποζημίωση της Αναδόχου θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό τον δικαιούμενων 
δωρεάν σίτισης φοιτητών επί την αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου ανά φοιτητή, που σήμερα ανέρχεται 
στο ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1,80 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%, και 
αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση. (υπ’ αριθ. Φ547452/Β3/9-5-2007 ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.Ε.Κ. 836/30-5-2007/ τ. Β.). 
 
Ο αριθμός φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτισης για τους οποίους το Πανεπιστήμιο θα 
καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου ανέρχεται κατά μέσο όρο σε δύο χιλιάδες διακοσίους (2.200) 
ημερησίως, αριθμός ο οποίος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου. Εφόσον υπάρξει 
πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα αυξάνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών 
(Κ.Υ.Α. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 - ΦΕΚ 1965/τ.Β’/18-6-2012) για τους οποίους το Πανεπιστήμιο θα 
καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Σε 
περίπτωση αύξησης από κρατικής πλευράς της αξίας του σιτηρεσίου, τούτο συνεπάγεται ανάλογη 
αναπροσαρμογή (ποσοτική, ποιοτική) των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του αναδόχου 
κατόπιν σχετικής συμφωνίας, υπό τις προϋποθέσεις ομοίως, του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
 

4.- Ειδικοί όροι- Υποχρεώσεις της Αναδόχου – Όροι Λειτουργίας του Φοιτητικού 
Εστιατορίου:  

4.1. Η Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. Η Ανάδοχος 
(εργοδότρια για τους σε αυτήν εργαζόμενους) βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των 
λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και με τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, 
άδειας προσωπικού, κ.τ.λ. και για κάθε υποχρέωση της προς αυτούς ως εργοδότης, αυτοί δε δεν 
συνδέονται με καμία εργασιακή σχέση με το Πανεπιστήμιο. 
 
4.2. Η Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλο του, του οποίου την απόλυση 
τυχόν θα ζητούσαν τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για ακαταλληλότητα ή για διαγωγή 
ασυμβίβαστη για Πανεπιστημιακό χώρο. Για τυχόν απαιτήσεις του εν λόγω υπαλλήλου αποκλειστικά 
υπεύθυνος είναι η Ανάδοχος. 
 
4.3. Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση της Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την κείμενη εργατική και 
ασφαλιστική νομοθεσία, την οικεία Σ.Σ.Ε. ή και κάθε άλλη κατά νόμο ισχύουσα (π.χ. επιχειρησιακή) 
σύμβαση εργασίας, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζομένων κτλ. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του παραπάνω όρου, 
καταγγέλλεται η σύμβαση με την Ανάδοχο η οποία κηρύσσεται έκπτωτη. Η Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένη να καταβάλλει όλες τις αποδοχές, επιδόματα, προσαυξήσεις κλπ. που δικαιούται ο 
κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση, χωρίς 
καμιά απολύτως ευθύνη του Πανεπιστημίου.  
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4.4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης η Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα ότι τηρεί και 
θα εξακολουθήσει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 
4412/2016.  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 

4.5. Η Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους να παρέχει δωρεάν σίτιση 
επιχορηγούμενη από το κράτος στους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Οικονομικών - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπ’αριθ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 
(ΦΕΚ 1965/τ.B/18-6-2012). Ο αριθμός φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτισης για τους οποίους το 
Πανεπιστήμιο θα καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου θα ανέρχεται κατά μέσο όρο σε δύο χιλιάδες 
διακόσιους (2.200) ημερησίως, αριθμός ο οποίος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου. 
Επίσης υποχρεούται στη σίτιση και άλλων φοιτητών μη δικαιούχων δωρεάν σίτισης καθώς και του 
διδακτικού, διοικητικού κλπ. προσωπικού του Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα καταβάλουν 3,00€ πλέον 
ΦΠΑ για ημερήσια σίτιση, η εξυπηρέτησή τους θα γίνεται στο χώρο του εστιατορίου και εκτιμάται ότι 
αριθμητικά δεν θα υπερβαίνουν το 10 % του συνόλου των δικαιούχων φοιτητών. 
 

4.6. Ο αριθμός των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που εκδίδονται κατά έτος θα πρέπει να 
συμβαδίζει με την ετήσια επιχορήγηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για σίτιση 
φοιτητών η οποία αντιστοιχεί ενδεικτικά σε ημερήσιο αριθμό δυο χιλιάδων διακοσίων (2.200) κατά 
μέσο όρο σιτιζομένων. Εφόσον υπάρξει πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα αυξάνεται αντίστοιχα 
και ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών για τους οποίους το Πανεπιστήμιο θα καταβάλει το αντίτιμο 
του σιτηρεσίου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.  
Απαγορεύεται αυστηρά η εξαργύρωση του δικαιώματος σίτισης, δηλαδή η παροχή χρημάτων αντί 
γεύματος. Χρήση του δικαιώματος σίτισης γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τον φοιτητή για τον 
οποίο εγκρίθηκε η αίτησή του και εκδόθηκε κάρτα σίτισης. 
 
4.7.Η Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 
 
4.8. Η Ανάδοχος είναι υπεύθυνη για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και πρώτων υλών, την 
επιτόπια παρασκευή και διάθεση των γευμάτων (cook & serve), το σερβίρισμα των γευμάτων στους 
φοιτητές με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self-service), τη συλλογή των απορριμμάτων και τον 
καθαρισμό των τραπεζοκαθισμάτων, τον καθαρισμό και την τακτοποίηση των ειδών εστιάσεως και 
των σκευών της κουζίνας, την καθημερινή καθαριότητα όλων των χώρων του εστιατορίου, και 
γενικότερα για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εύρυθμη και άρτια λειτουργία του 
εστιατορίου και την εξυπηρέτηση των σιτιζομένων.  
 
4.9. Η σίτιση θα παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα έως και Κυριακή) στο φοιτητικό 
εστιατόριο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, από 1η Σεπτεμβρίου 
κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και 
διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα (ΚΥΑ Φ.5/68535/Β3/18-
6-2012). Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα 
η σίτιση των φοιτητών. 
 
4.10. Το πρωινό θα παρέχεται κατά τις ώρες 08.00 - 09.00.  
Τα γεύματα θα παρασκευάζονται καθημερινά και θα παρέχονται δύο (2) φορές την ημέρα 
(μεσημεριανό-βραδινό) στις ώρες λειτουργίας του εστιατορίου, που θα είναι:  
α) κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή: 12.00-15.30 το μεσημεριανό και 18.00-20.30 το 
βραδινό, και 
β) κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες: 12.00-15:00 το μεσημεριανό και 15:30-18.30 το βραδινό. 
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4.11. Με ποινή έκπτωσης της Αναδόχου, η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται υποχρεωτικά στο 
χώρο του φοιτητικού εστιατορίου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
απαγορευμένης ρητά της παρασκευής φαγητών εκτός του παραπάνω χώρου και της μεταφοράς τους 
στο εστιατόριο.  
Η παραπάνω προϋπόθεση αίρεται στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο κρίνει αναγκαίο για 
διάφορους λόγους και για μικρό χρονικό διάστημα τα γεύματα να παρασκευάζονται εκτός 
εστιατορίου. 
 
4.12. Για την παρασκευή των φαγητών η Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά αρίστης 
ποιότητας. Υποχρεούται να παρασκευάζει τα φαγητά σύμφωνα με τους κανόνες της μαγειρικής τέχνης 
και να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμά τους άψογο. (παραγωγή και διάθεση ζεστών γευμάτων 
με τη μέθοδο cook & serve). Tο προσφερόμενο εδεσματολόγιο πρέπει υποχρεωτικά να είναι σύμφωνο 
με τους κανόνες υγιεινής διατροφής. 
 
4.13. Η Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά της έξοδα και δική της ευθύνη τα 
τρόφιμα και υλικά για την παρασκευή των φαγητών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ποιότητά 
τους. Tο βάρος των μερίδων καθώς και η ποιότητά τους θα είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις 
Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 
 
4.14. Φαγητά που δεν θα καταναλωθούν αυθημερόν καταστρέφονται και απομακρύνονται και 
απαγορεύεται να προσφερθούν την επόμενη ημέρα, εκτός εάν το Πανεπιστήμιο προτείνει άλλο τρόπο 
διάθεσης. Η ποσότητα των μερίδων θα είναι τουλάχιστον η προβλεπόμενη από τις αγορανομικές 
διατάξεις.  Απαγορεύεται η προσφορά οινοπνευματωδών  
 
4.15. Η Ανάδοχος υποχρεούται: 

 Να εξοπλίσει πλήρως το φοιτητικό εστιατόριο με δικό της επιπλέον εξοπλισμό (κουζίνες, 
φούρνους, ψυγεία, λάντζες, πλυντήρια, τραπεζοκαθίσματα κ.λπ.) καθώς και να διαμορφώσει 
κατάλληλα το εστιατόριο με δικά της έξοδα, για την εύρυθμη και άρτια λειτουργία του. 

 Στην τακτική συντήρηση και άμεση επισκευή του εξοπλισμού του εστιατορίου, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, εύρυθμη και άρτια λειτουργία του εστιατορίου. Η Ανάδοχος 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού που 
θα διαθέσει για τη λειτουργία του εστιατορίου.  

 Να διατηρεί με δική της δαπάνη απόλυτα καθαρούς και ευπρεπείς τους χώρους του 
εστιατορίου, και να φροντίζει για τη συγκέντρωση και αποκομιδή των σκουπιδιών. Να 
φροντίζει για την άριστη ποιότητα συντήρηση καθαριότητα των προσφερόμενων ειδών και να 
τηρεί αυστηρή καθαριότητα τόσο στα σκεύη, έπιπλα, μηχανήματα, όσο και σε ολόκληρο το 
χώρο εντός του εστιατορίου. Ιδιαίτερη δε φροντίδα θα καταβάλλεται για την καθαριότητα των 
τουαλετών. 

 Να διαθέτει τα απαραίτητα είδη εστίασης και σκεύη (δίσκους, πιάτα, μαχαιροπήρουνα, 
ποτήρια, μαγειρικά σκεύη, εργαλεία, κ.λ.π.) σε αριθμό που να επαρκεί για την εύρυθμη και 
άρτια λειτουργία του εστιατορίου και την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων ατόμων του 
Πανεπιστημίου. Επίσης, υποχρεούται στην αντικατάσταση των σκευών που παρουσιάζουν 
φθορές συνήθους χρήσης.  

 Να χρησιμοποιεί ειδικευμένο προσωπικό για το οποίο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη όσον 
αφορά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εργασιακή αυτή σχέση. Τόσο η ίδια και 
το προσωπικό πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά υγείας, κατά τις ώρες εργασίας να φορούν 
λευκό σακάκι και να είναι ευπρεπείς και ευγενικοί στις σχέσεις τους με τους φοιτητές και το 
προσωπικό του Πανεπιστημίου. 

 Κατά την αρχή κάθε εβδομάδας να αναρτά σε εμφανές σημείο του χώρου εστίασης το μενού 
της εβδομάδας και να το υποβάλλει στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου.  

 Να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία των εστιατορίων υγειονομικές, 
αγορανομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις καθώς και τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων 
οργάνων του Πανεπιστημίου και να είναι η μόνη υπεύθυνη έναντι κάθε αρχής και έναντι των 
καταναλωτών.  

 

4.16. Η Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την πυρασφάλεια του χώρου του εστιατορίου, να 

ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο σε ασφαλιστική επιχείρηση το εστιατόριο και τον εξοπλισμό 
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του, το προσωπικό της και τους σιτιζόμενους κατά των κινδύνων πυρκαγιάς καθώς και τη σχετιζόμενη 

με τη σίτιση αστική ευθύνη της έναντι των σιτιζόμενων κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

4.17. Η Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει στο φοιτητικό εστιατόριο του Παντείου Πανεπιστημίου 

τα παρακάτω Συστήματα Διαχείρισης, καθώς και να πιστοποιηθεί για αυτά και να διατηρεί τη σχετική 

πιστοποίηση σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης: 

α) Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22000 

β) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001 

γ) Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο 

OHSAS 18001 

δ) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 14001 

ή ισοδύναμά τους όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

 
4.18. Απαγορεύεται στην Ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία του 
εστιατορίου. Σε περίπτωση διακοπής το Πανεπιστήμιο δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να της 
επιβάλλει πρόστιμο μέχρι τριακόσια ευρώ (300,00 €) την ημέρα. Το Πανεπιστήμιο εισπράττει το 
πρόστιμο από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, την οποία η Ανάδοχος υποχρεούται να πληρώσει σε δύο 
ημέρες, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτη, χωρίς καμία άλλη διατύπωση.  
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του εστιατορίου από την Ανάδοχο για δεύτερη φορά 
κηρύσσεται έκπτωτη με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, η οποία αναθέτει τη λειτουργία 
του εστιατορίου προσωρινά σε άλλο εντολοδόχο Ανάδοχο. Η έκπτωτη Ανάδοχος υποχρεούται την 
καταβολή ποινικής ρήτρας τριακοσίων ευρώ (300,00 €) την ημέρα και μέχρις ανάδειξης άλλου 
Αναδόχου για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. Επίσης εκπίπτεται υπέρ 
του Πανεπιστημίου η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας προσθέτως 
συνομολογούμενης. Επιτρέπεται η ολιγοήμερη διακοπή της λειτουργίας του εστιατορίου, για 
εξαιρετικούς λόγους, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μη δικαιουμένης της 
Αναδόχου καμίας αποζημίωσης από το Πανεπιστήμιο. 
 

Άρθρο 5.-  Υπεργολαβία – Λοιπές Δαπάνες : 

5.1. Η  Ανάδοχος δε δύναται να προσλάβει συνέταιρο και ούτε να υποκατασταθεί από τρίτους ως προς 
τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη σύμβαση.  
 
5.2. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, πετρελαίου θέρμανσης του εστιατορίου σε κάθε 
περίπτωση βαρύνουν το Πανεπιστήμιο. Η δαπάνη αποκατάστασης βλαβών του εστιατορίου βαρύνουν 
την Ανάδοχο καθώς και η συντήρηση του εξοπλισμού. 
 

Άρθρο 6.- Παράδοση Φοιτητικού Εστιατορίου με τη λήξη της σύμβασης: 

6.1. Μετά τη λήξη της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο η Ανάδοχος, εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης υποχρεούται να αφαιρέσει τις εγκαταστάσεις και συσκευές που 
της ανήκουν, να εκκενώσει τους χώρους του εστιατορίου και να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες 
τυχόν ζημιές που προκάλεσε στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.  
6.2. Η παράδοση του χώρου του εστιατορίου και όλου του σταθερού εξοπλισμού στην ανάδοχο θα 
γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης και 
παραλαβής. 
6.3. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, το Πανεπιστήμιο δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις 
εγκαταστάσεις της αναδόχου και να αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από την 
ανάθεση. Η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει την Ανάδοχο, εκτός από τον πάγιο εξοπλισμό που έχει 
τοποθετηθεί με δαπάνη του Πανεπιστημίου και ρητά συμφωνείται ότι ανήκει σε αυτό. 
 

ΑΔΑ: Ω3ΛΕ469Β7Α-Γ04





8 

Άρθρο 7.- Παρακολούθηση της σύμβασης  

7.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργείται από το Τμήμα Φοιτητικής 
Μέριμνας του Ιδρύματος, το οποίο θα εισηγείται στην Σύγκλητο του Ιδρύματος, για οποιοδήποτε 
θέμα αφορά στη λειτουργία του εστιατορίου του Ιδρύματος, όπως για ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

7.2. Ο αριθμός των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης θα βεβαιώνεται από το Τμήμα Φοιτητικής 
Μέριμνας, το οποίο θα παραλαμβάνει τα τιμολόγια του αναδόχου. 

 

Άρθρο 8.- Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

8.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα 
από την Επιτροπή Παραλαβής και παρακολούθησης-λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου, που 
συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία 
έχει και την εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

8.2. Η ανωτέρω επιτροπή προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου 
της σύμβασης και στον έλεγχο της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών, της 
ποσότητας και του βάρους των χορηγούμενων μερίδων φαγητού, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης 
των κανόνων καθαριότητας των χώρων του εστιατορίου και της συντήρησης των εγκαταστάσεων, 
επίπλων και σκευών αυτού και συντάσσει τα σχετικά Πρωτόκολλα. 

8.3. Η Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ανωτέρω ελέγχους και να διευκολύνει τα όργανα που 
ασκούν αυτούς, όπως επίσης, να παρέχει κάθε πιστοποιητικό ή έγγραφο τους ζητηθεί και σχετίζονται 
με την τήρηση των όρων της σύμβασης. 

8.4. Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι του ελέγχου που διενεργείται αυτεπαγγέλτως από την 
αγορανομική υπηρεσία και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.  

8.5. Αν η Επιτροπή Παραλαβής και παρακολούθησης-λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου κρίνει 
ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, της Συγκλήτου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
Επιτροπή Παραλαβής και παρακολούθησης-λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου υποχρεούται 
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης 
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από τη Σύγκλητο με απόφασή της, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

Άρθρο 9.-Οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης - Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις: 

9.1. Η πληρωμή της Αναδόχου θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα, μετά την 
βεβαίωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας σχετικά με τον αριθμό των δικαιούμενων δωρεάν 
σίτισης φοιτητών, σε περίπτωση δε μεταβολής αυτού, μετά από έκδοση σχετικής απόφασης του 
Πανεπιστημίου, αφού η Ανάδοχος προσκομίζει τις ανάλογες καταστάσεις σιτιζομένων φοιτητών, 
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καθώς και το Πρακτικό της αρμόδιας «Επιτροπής Παραλαβής και παρακολούθησης λειτουργίας του 
φοιτητικού εστιατορίου» με τη διαπίστωση ότι το Φοιτητικό Εστιατόριο λειτούργησε εύρυθμα και 
οι δε υπηρεσίες παρασχέθηκαν σύμφωνα με τους όρους της 01/2021 διακήρυξης και της παρούσας 
υπογραφείσας σύμβασης, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο εκδίδεται στο όνομά της, βάσει των 
νόμιμων δικαιολογητικών (πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, τιμολόγιο, ασφαλιστική 
ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη 
αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου, κ.λ.π. ).   
 
9.2. Η μηνιαία αποζημίωση του αναδόχου, θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των δικαιούμενων 
δωρεάν σίτισης φοιτητών επί την αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου επί τις ημέρες λειτουργίας του 
φοιτητικού εστιατορίου στο μήνα.  
 
Η αποζημίωση του αναδόχου για το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 
(επαναληπτική εξεταστική περίοδος) κάθε έτους θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των 
δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών, του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι κάρτες σίτισης 
ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης τους μέχρι 31 Οκτωβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. 
Η επιτροπή φοιτητικής μέριμνας με απόφαση της μπορεί να παρατείνει την ισχύ τους. 
 
Η δε μηνιαία πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό τον δικαιούμενων 
δωρεάν σίτισης φοιτητών επί την αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου ανά φοιτητή, που σήμερα ανέρχεται 
στο ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1,80€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 
αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση.  
 
9.3. Ο αριθμός φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτισης για τους οποίους το Πανεπιστήμιο θα 
καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου ανέρχεται κατά μέσο όρο σε δύο χιλιάδες διακοσίους (2.200) 
ημερησίως, αριθμός ο οποίος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου. Εφόσον υπάρξει 
πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα αυξάνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών 
(Κ.Υ.Α. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 - ΦΕΚ 1965/τ.Β’/18-6-2012) για τους οποίους το Πανεπιστήμιο θα 
καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Σε 
περίπτωση αύξησης από κρατικής πλευράς της αξίας του σιτηρεσίου, τούτο συνεπάγεται ανάλογη 
αναπροσαρμογή (ποσοτική, ποιοτική) των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του αναδόχου 
κατόπιν σχετικής συμφωνίας, υπό τις προϋποθέσεις ομοίως, του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

Ο αριθμός των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που εκδίδονται κατά έτος θα πρέπει να συμβαδίζει 
με την ετήσια επιχορήγηση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για την σίτιση φοιτητών, η οποία 
αντιστοιχεί ενδεικτικά σε ημερήσιο αριθμό δυο χιλιάδων διακοσίων (2.200) κατά μέσο όρο 
σιτιζομένων.  

Εφόσον υπάρξει πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα αυξάνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των 
δικαιούχων φοιτητών (Κ.Υ.Α. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 - ΦΕΚ 1965/τ.Β’/18-6-2012) για τους οποίους το 
Πανεπιστήμιο θα καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου. Σε περίπτωση αύξησης από κρατικής 
πλευράς της αξίας του σιτηρεσίου, τούτο συνεπάγεται ανάλογη αναπροσαρμογή (ποσοτική, ποιοτική) 
των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του αναδόχου κατόπιν σχετικής συμφωνίας υπό τις 
προϋποθέσεις ομοίως, του άρθρου 132 του Ν.4412/2016..  

Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επαρκεί για την κάλυψη της 
δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που εμπίπτουν στις κατηγορίες της Κ.Υ.Α. 
Φ.5/68535/Β3/18-6-2012, τότε η ειδική ταυτότητα θα χορηγείται κατά προτεραιότητα σε όσους 
εμπίπτουν στις αναφερόμενες κατηγορίες της ΚΥΑ., έως του αριθμού των δικαιούχων που για τη 
σίτισή τους θα επαρκεί η κρατική επιχορήγηση. 

 

9.4. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
καλύψει την δαπάνη σίτισης των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 
ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/τ.Β’/18-6-2012) των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, 
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Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την 
παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι», λαμβάνοντας υπόψη την κατά έτος επιχορήγηση 
του προϋπολογισμού του Ιδρύματος που αφορά στη σίτιση φοιτητών, τον αριθμό των ειδικών 
ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που θα χορηγηθούν από την Φοιτητική Μέριμνα στους δικαιούμενους 
δωρεάν σίτισης φοιτητές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του 
Πανεπιστημίου. 

 
9.5. Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2631 του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οικονομικών ετών 2022, 2023 
και 2024, σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ.178234/31-12-2020/Β2 απόφαση έγκρισης ανάληψης 
υποχρέωσης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για επόμενα οικονομικά έτη 
(ΑΔΑ:9Μ7646ΜΤΛΗ-ΧΨ7  και ΑΔΑΜ: 21REQ008261761).     Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο.  
 
9.6. Η Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις υπερ τρίτων κρατήσεις, την παρακράτηση Φ.Μ.Υ., φόρους, 
τέλη, δασμούς, δικαιώματα εισφοράς και γενικά οποιαδήποτε επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή 
οποιουδήποτε τρίτου, τραπεζικά τέλη ή οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.  
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019). 
Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
{Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία αυτής της κράτησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016} 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας   4% επί του καθαρού ποσού.     
 

Άρθρο 10.- Αναπροσαρμογή τιμής:  

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της αξίας της ημερήσιας επιχορήγησης/ανά φοιτητή (σιτηρέσιο) από 
νέα Υπουργική απόφαση, η αμοιβή της Αναδόχου θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα και αυτόματα, υπό 
την προϋπόθεση ότι υπάρχει η αναγκαία κρατική επιχορήγηση για τον σκοπό αυτό και υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 11.- Τροποποίηση της Σύμβασης κατά τη διάρκειά της - Καταγγελία: 

11.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Φοιτητικής 
Μέριμνας). {Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016}. 
 
11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και 
ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 
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11.3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 12.- Ανωτέρα βία : 

12.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  
 
12.2. Η Ανάδοχος, επικαλούμενη υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών της 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 είκοσι (20) 
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται η 
Ανάδοχος την απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 

Άρθρο 13.- Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου:  

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
 

Άρθρο 14.- Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών:  

14.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της 01/2021 Διακήρυξης, τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   
 
14.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2.(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -
Κυρώσεις), 6.1.(Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 
6.4.(Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του 
αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της 
Διακήρυξης.  
 
14.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, η Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να 
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις.  
 
 

Άρθρο 15.-: Λοιποί όροι: 

15.1. Το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα παρέμβασης, καθοδήγησης και προβαδίσματος έναντι της 
Αναδόχου για οποιοδήποτε θέμα δεν καλύπτει η παρούσα απορρέουσα της διακήρυξης σύμβαση, η 
δε Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται άμεσα με τις αντίστοιχες εντολές και υποδείξεις του 
Πανεπιστημίου. 
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15.2. Η Ανάδοχος δηλώνει και υπόσχεται ότι διαθέτει όλες τις απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές 
προϋποθέσεις για την εμπρόθεσμη έναρξη και άρτια λειτουργία του μαγειρείου – εστιατορίου 
(Φοιτητικού εστιατορίου του Πανεπιστημίου), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. 
 
15.3. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η Ανάδοχος κατέθεσε : 

 Την υπ΄ αριθ.  7004113539  Εγγυητική Επιστολή της Τράπεζας Eurobank A.E., ύψους  εκατόν 
εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (165.929,20€) , η 
οποία θα παραμείνει στο Πανεπιστήμιο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης 
και θα αποδοθεί στην Ανάδοχο μετά τη λήξη της και εφόσον δεν συνέτρεξε περίπτωση 
καταπτώσεώς της κατά τους όρους της σύμβασης.   

Σε περίπτωση αύξησης της συμβατικής αξίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4.6, 9.3 και 10 της 
παρούσας συμβάσεως, η Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
το ύψος της οποίας θα προσδιορίζεται κατ’ άρθρο 72 του Ν.4412/2016 . 

 Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Νο 6157010, της εγκατεστημένης στην Ελλάδα Ασφαλιστικής 
Εταιρείας Groupama ΦΟΙΝΙΞ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία, για κάλυψη από 
πυρκαγιά των ζημιών του Εστιατορίου επί της οδού Λαγουμιτζή 15 Καλλιθέα. 

 
15.4. Ρητώς συμφωνείται ότι τυχόν μη άσκηση εκ μέρους του Πανεπιστημίου δικαιωμάτων του από 
την παρούσα δεν υποδηλώνει παραίτηση του εξ αυτών, εκτός αν υπάρξει σχετική έγγραφη συμφωνία. 
 
15.6. Σειρά ισχύος: 
• Η παρούσα Σύμβαση, 
• η με αριθ.01/2021, με αριθ.πρωτ.9217/11-3-2021  και α.α.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:106210 
Διακήρυξη με τα παραρτήματά της, {ΑΔΑΜ:21PROC008284243}, 
• η με α.α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 215964 τεχνική και οικονομική προσφορά της Αναδόχου, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της σύμβασης. 
 
 
Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, 
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τέσσερα (4)  
όμοια  πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χάρτου. 
 
 
Από τα τέσσερα (4) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης, τα μεν δύο (2) κατατίθενται στη 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, το ένα (1) στην αρμόδια υπηρεσία του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και το  δε  άλλο  έλαβε  η Ανάδοχος, η οποία δήλωσε ότι, έλαβε 
γνώση των όρων της σύμβασης και τους αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα  και συγχρόνως ότι, 
ενεργεί για λογαριασμό της. 

 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Για το Πανεπιστήμιο     Για την Ανάδοχο           

Ο Αντιπρύτανης      «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Οικονομικών, Προγραμματισμού                      ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και Ανάπτυξης        Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 

 

Καθηγητής κ. Χρίστος Κ. Παπαθεοδώρου                                            Παναγιώτης Μπούντρης 

        Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
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