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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την 

υπογραφή του συμβολαίου  

και με δικαίωμα ετήσιας παράτασης. 
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Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών   Καλλιθέα,        19/7/2022 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης    Αριθ. Πρωτ.:  11561 
Τμήμα  Προμηθειών 
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα 
Πληρ.: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου 
Τηλ.: 210-920.1423 - 42 
e-mail: tmima.promithion@panteion.gr 
Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.30-16.00 
 

Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: 

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
1.1. Του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 
19/ τ.Α΄/1-2-1995), αναφορικά με την υποχρεωτική δημοσίευση περιλήψεων Διακηρύξεων Διαγωνισμών 
Προμηθειών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο. 
1.2. Του Ν. 2083/1992 « Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 159/τ.Α'/21-9-
1992). 
1.3. Του Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 166/τ.Α'/1989) «Μετονομασία ΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΠΕ, ΑΒΣΠ και ΑΓΣΑ», 
όπως ισχύει σήμερα. 
1.4. Του άρθρου 4 παραγρ. 6 του Ν.Δ. 4578/1966 περί «Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου 
και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 234/τ. Α'/1966). 
1.5. Του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/τ.Α'/22-3-1994) σχετικά με την παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 
1.6. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α'/27-11-1995) περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει 
σήμερα. 
1.7. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας  Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές  διατάξεις» (ΦΕΚ 199/τ.Α'/28-9-1999).  
1.8. Του Ν.Δ. 496/1974 περί «Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 
204/τ.Α'/19-7-1974), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
1.9. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»  
1.10.  Του Ν.4009/2011 "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων" (ΦΕΚ 195/τ.Α'/6-9-2011).   
1.11. Του Τμήματος ΙΙΙ Κεφ. Β΄ του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212/τ. Α΄/10.9.79),«Περί τρόπου 
ενέργειας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. Μισθώσεων» 
1.12. Του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30/τ. Α΄/10.2.95) περί εμπορικών μισθώσεων, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/28.2.2014. 
1.13. Του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/τ.Α/2013) “Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και 
της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4933/2022 (ΦΕΚ 
99/τ. Α /20.5.2022 και ισχύει σήμερα.  
1.14. Την Υ.Α. με αριθ.91354/2017 (ΦΕΚ 2983/τ.Β/30-8-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» 
1.15. Του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ  147/τ.Α’/8-8-2016). 
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2. Τις κατωτέρω αποφάσεις και έγγραφα: 
2.1. Τα πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, 14 Μαρτίου 2022, ώρα 13:00, Θέμα 15ο: 
Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 
Παντείου Πανεπιστημίου (Κτίριο Διοίκησης). (ΑΔΑ:67ΘΜ469Β7Α-ΔΝΙ) 
2.2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11003/11-3-2022 Πρόταση-Εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
 

Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου 
Διοίκησης (κτίριο 1) του Ιδρύματος επί της Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, για χρονικό διάστημα 
τριών (3) ετών από την υπογραφή του συμβολαίου και με δικαίωμα ετήσιας παράτασης με 
προσαύξηση του μισθώματος, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 
Ως ελάχιστο μηνιαίο όριο του μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€), το 
οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του παρόντος διαγωνισμού. 

Είδος Διαγωνισμού Ανοιχτός  

Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 
το οποίο θα αποτελέσει και 
τη βάση εκκίνησης του 
παρόντος διαγωνισμού 

Οκτακόσια ευρώ  (800,00 €)  

Χρόνος διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

1/9/2022 ημέρα    Πέμπτη    και ώρα  11:30 π.μ.  

Κριτήριο επιλογής Ως κριτήριο επιλογής ορίζεται ότι εκείνος που θα προσφέρει το 
μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα θα αναδειχθεί Πλειοδότης. 

Τόπος διενέργειας 
διαγωνισμού 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Κτίριο 
Διοίκησης, 3ος όροφος, Αίθουσα Διαγωνισμών, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 
71,  Καλλιθέα 

Κατάθεση - Λήξη 
προθεσμίας υποβολής 
προσφορών. 
 

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι και την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την 1η /9/2022, ημέρα  Πέμπτη   και ώρα  
11:00 π.μ., ή  αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με απόδειξη, 
σφραγισμένες, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
εργάσιμη ημέρα.  
Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται καθημερινά από 9:30 π.μ. έως 14.30 
μ.μ.  από 22/8 έως και την  1η /9/2022  μέχρι τις 11:00 π.μ. από το Τμήμα 
Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 
71, Καλλιθέα 

Περιγραφή  Εκμίσθωση του κυλικείου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών, το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου Διοίκησης 
(κτίριο 1) του Ιδρύματος επί της Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή του συμβολαίου και με 
δικαίωμα ετήσιας παράτασης. (βλ. Παράρτημα Α΄). 

Κρατήσεις  βλ. Παράρτημα Δ΄, άρθρο 3 

Εγγύηση συμμετοχής  
 

Ποσό ίσο προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος. Δηλαδή 
οκτακόσια ευρώ (800,00€). 

Ημερομηνία δημοσίευσης 
στον ελληνικό ημερήσιο 
τύπο. 

Α΄ δημοσίευση:      22/7/2022 
Β΄ δημοσίευση:      26/7/2022 

Παραλαβή αντιγράφων της 
Προκήρυξης από: 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ.Συγγρού 
136, Τ.Κ.17671, Καλλιθέα, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Τμήμα Προμηθειών. 
Εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.30΄ ως 15.30΄ μ.μ.) και μέχρι την προηγούμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα ή στο δικτυακό τόπο του 
Πανεπιστημίου στη διεύθυνση (URL): www.panteion.gr  στην διαδρομή : Νέα 
►  Οικονομικά Θέματα. 
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1.Ως έναρξη της μίσθωσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και ως διάρκεια της 
μίσθωσης η τριετία από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου.  
 
2.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.715/1979 (ΦΕΚ 212/10-9-
1979/τ.Α΄):«Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. Μισθώσεων» (Τμήμα ΙΙΙ: Κεφ. Α΄και Κεφ. Β΄), 
και τα κάτωθι συνημμένα παραρτήματα: 
«Παράτημα Α'» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΟΡΟΙ 
«Παράτημα Β’» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο τουλάχιστον 
ημερήσιες εφημερίδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.3 έως 6 του Π.Δ. 715/1979 
(ΦΕΚ 212/τ.Α’/10-9-1979).  
 
4.Tα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνεται το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών.  
 
5.Οι νόμιμες κρατήσεις, τα τέλη της σύμβασης,  τα τυχόν τέλη χαρτοσήμου και τα έξοδα συμβολαίου 
μίσθωσης βαρύνουν τον μισθωτή. 
 
6. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από: 
την κα Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, τηλ. 210-92 01423  και τον κο Κορωναίο Κωνσταντίνο τηλ. 210-
9201442, ηλεκτρονική διεύθυνση tmima.promition@panteion.gr . 
 
8. Η ανακοίνωση της παρούσας Διακήρυξης θα γίνει με δημοσίευση περίληψης αυτής σε δύο (2) 
ημερήσιες εφημερίδες και ανάρτησή της  σε χώρο του Πανεπιστημίου και θα αναρτηθεί στην 
Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση (URL): www.panteion.gr  στην 
διαδρομή : Νέα ►  Οικονομικά Θέματα. 
 
 
 
 
 
 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
 
 
 
 

Καθηγητή Χρίστο  Κ.  Παπαθεοδώρου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panteion.gr/
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Παράρτημα Α’:          
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΟΡΟΙ 

 

(Α) Αντικείμενο – Περιγραφή 

Ο Διαγωνισμός αφορά στην εκμίσθωση του κυλικείου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου Διοίκησης (κτίριο 1) του Ιδρύματος, 
επί της Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή του 
συμβολαίου και με δικαίωμα ετήσιας παράτασης με προσαύξηση του μισθώματος σύμφωνα με τον 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 
Ως ελάχιστο μηνιαίο όριο του μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€), το 
οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του παρόντος διαγωνισμού. 

 
Περιγραφή Μισθούμενου Χώρου 

 Το μίσθιο είναι συνολικού εμβαδού   70,10 τετραγωνικών μέτρων περίπου και περιλαμβάνει 
δύο χώρους : 
α) τον χώρο Ψυχαγωγίας και  
β) τον χώρο του Κυλικείου -Μπαρ. 

 Βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης και δεν περιλαμβάνει δικαίωμα χρήσεως 
κοινοχρήστων χώρων (διάδρομοι, υπόγεια) του Πανεπιστημίου. Κατ’ εξαίρεση διατίθεται ο 
εξωτερικός χώρος εισόδου του Κυλικείου, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του 
Πανεπιστημίου (περίπου 40 τ.μ.) 

 Διαθέτει, ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία. 
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(Β) Διάρκεια παραχώρησης της εκμετάλλευσης του κυλικείου – Αρμόδια 
Επιτροπή  
Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται σε τρία (3) χρόνια, μεσολαβούσης ετήσιας αξιολόγησης και 
αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, με δυνατότητα παράτασης ενός 
(1) έτους και κατόπιν έγκρισης της παράτασης αυτής από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών θα εξετάζεται ανά δωδεκάμηνο και προ της ετήσιας 
ανανέωσης της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης που θα 
συγκροτηθεί από το αρμόδιο όργανο,. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
και Παρακολούθησης, το Πανεπιστήμιο δικαιούται αζημίως για αυτό να καταγγείλει το σχετικό 
Συμφωνητικό. 

 

(Γ) Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
Λεωφ.Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα,  στην αίθουσα Διαγωνισμών, κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος 
στις     1/9/2022, ημέρα Πέμπτη    και ώρα 11:30 π.μ. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει εφόσον επιθυμούν να παραστούν να έλθουν αυτοπροσώπως ή να 
στείλουν αντιπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ειδική εξουσιοδότηση. 
 

(Δ) Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό  
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται 
αποδεδειγμένα με το αντικείμενο του διαγωνισμού (κυλικεία, χώροι εστίασης, καφετέριες, catering 
κ.λπ.), τουλάχιστον δύο (2) έτη μέσα στην τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

(Ε) Κριτήριο επιλογής  
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Π.Δ. 715/1979 με τη διαδικασία των 

ανοικτών προσφορών, και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές μέχρις αναδείξεως του 
τελευταίου πλειοδότη. 

 Κάθε προφορική προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου ορίου, τουλάχιστον 
κατά 2% αυτού. 

 Πλειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα.   
 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, επιβαρύνοντας οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 

 Ως ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) 
μηνιαίως, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του διαγωνισμού της ως άνω 
μισθώσεως. 

 Σημειώνεται ότι τα είδη κυλικείου που αναφέρονται στον Κατάλογο συγκεκριμένων προϊόντων 
και ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές για Κυλικείο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 
91354/2017-ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017 (άρθρο 115)  και προτεινόμενων ειδών/προϊόντων με 
προσφορά έκπτωσης, της οικονομικής προσφοράς, αποτελούν τα ελάχιστα είδη που υποχρεωτικά 
θα πρέπει να πωλούνται στο κυλικείο και η προσφερόμενη έκπτωση επί των ειδών που 
δηλώνονται και που θα δηλώσει επιπροσθέτως ο προσφέρων θα είναι δεσμευτική για τον τελικό 
πλειοδότη που θα κατακυρωθεί σε αυτόν ο παρόν διαγωνισμός.  

 

(ΣΤ) Χρόνος και τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών  
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν μέχρι την οριζόμενη ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού, κλειστό Φάκελο προσφοράς με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
το αργότερο μέχρι και την  1η /9/2022, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  11:00 π.μ.  
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 Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται καθημερινά από 9:30 π.μ. έως 14.30 μ.μ., από 22/8 
έως και την  1η /9/2022  μέχρι τις 11:00 π.μ. από το Τμήμα Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του 
κτιρίου Διοίκησης. 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Πανεπιστήμιο στην αίθουσα Διαγωνισμών, κτίριο Διοίκησης, 
2ος όροφος στις     1/9/2022, ημέρα  Πέμπτη     και ώρα 11:30 π.μ. 

 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει εφόσον επιθυμούν να παραστούν  να έλθουν αυτοπροσώπως ή 
να στείλουν αντιπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ειδική 
εξουσιοδότηση. 
 

 Στην εξωτερική πλευρά του Φακέλου θα αναγράφονται τα πλήρη ατομικά ή εταιρικά στοιχεία 
του συμμετέχοντος καθώς και τα πλήρη στοιχεία του διαγωνισμού του κυλικείου στον οποίο 
αφορούν τα δικαιολογητικά. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκμίσθωση του 
κυλικείου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών, το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου Διοίκησης (κτίριο 1)  του 
Ιδρύματος επί της Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα , για χρονικό διάστημα τριών 

(3) ετών και με δικαίωμα ετήσιας παράτασης  

ΠΑΝΤΕΙΟΝ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ –  
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης –  Τμήμα Προμηθειών -  Λεωφ. Συγγρού 
136 –  17671 Καλλιθέα  

Αριθ.Πρωτ.Προκήρυξης:             11561/19-7-2022 

Επωνυμία Υποψηφίου:  

Ταχ.Διεύθυνση Υποψηφίου:  
 

Τηλέφωνο Υποψηφίου:  

Αριθμός φαξ Υποψηφίου:  

E-mail  Υποψηφίου:  

 
Όλα τα έγγραφα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι υπογεγραμμένα-όπου απαιτείται-από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
 

(Ζ) Εντός του Φακέλου Προσφοράς, θα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί σφραγισμένοι 
υποφακέλοι:  

 υποφάκελος με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
σε δύο (2) αντίτυπα {Πρωτότυπο και αντίγραφο αυτού}   και  

 υποφάκελος με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) αντίτυπα 
{Πρωτότυπο και αντίγραφο αυτού}: 

 

Ο Κλειστός (σφραγισμένος)  υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά σε δύο (2) αντίτυπα {Πρωτότυπο και 
αντίγραφο αυτού} : 

(1)Αίτηση συμμετοχής (Πρωτότυπη και αντίγραφο αυτής) με πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, 
τη νομική του υπόσταση, τον ορισθέντα εκπρόσωπό του σε περίπτωση που δεν καταθέσει και δεν 
συμμετάσχει ο ίδιος στις διαδικασίες του διαγωνισμού, τα οποία όλα θα αποδεικνύονται με νόμιμα 

έγγραφα παραστατικά εκπροσώπησης που θα συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση 
συμμετοχής.    
Σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε μορφή (Α.Ε., Ε.Π.Ε., 
Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες κ.τ.λ.), είναι απαραίτητο να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο του 
κωδικοποιημένου καταστατικού του καθώς επίσης και επικυρωμένα αντίγραφα νομιμοποιητικών 
εγγράφων από τα οποία να προκύπτει η  νόμιμη εκπροσώπηση. 
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(2)Εγγύηση συμμετοχής ( Εγγυητική επιστολή ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων) ποσού ίσου με το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, δηλαδή οκτακοσίων ευρώ (800,00€), ως 
δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού 
Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών 
μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και με δικαίωμα χρονικής επέκτασης μετά από 
αίτημα του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή της σύμβασης,  ο 
πλειοδότης στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί, οφείλει να αντικαταστήσει το παραπάνω 
γραμμάτιο ή την Εγγυητική επιστολή, με Εγγύηση καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου προς το διπλάσιο 
του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος, ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων 
μισθωτηρίου συμβολαίου και χρονικής διάρκειας τόσης όση και η αρχική χρονική διάρκεια της 
μισθωτικής σύμβασης συν δύο μήνες. 

(3)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  στην οποία να δηλώνει, ότι μέχρι την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς: 

(α) Ότι έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως . 
(β) Ότι αφού επισκέφθηκε τον προς μίσθωση χώρο και έλαβε γνώση των πραγματικών 
δεδομένων αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη.  
(γ) Ότι δεν έχει νομικούς περιορισμούς και ότι δεν έχει επιβληθεί στον υποψήφιο ποινή 
αποκλεισμού του από τους διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση αναθέτουσας αρχής. 
(δ) Ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ, επειδή δεν 
εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  
(ε) Ότι δεν έχουν ασκηθεί εναντίον του από το Δημόσιο ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤ.Α. κ.τ.λ. 
ένδικα μέσα για παράβαση συμβατικών όρων για εκμεταλλεύσεις οποιασδήποτε μορφής που 
είχαν αναλάβει κατόπιν διαγωνισμού ή τους είχαν ανατεθεί. 
(ζ) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που θα απορρέει από οποιαδήποτε 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του 
διαγωνισμού, καθώς και 
(η) Ότι δεσμεύεται να αναλάβει τη διαμόρφωση του μίσθιου με αποκλειστικά δικές του 
δαπάνες. 
(θ) Τα στοιχεία ως προς την ακριβή διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του και τα στοιχεία 
επικοινωνίας. 

(4) Σε περίπτωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε μορφή 
(Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες κ.τ.λ.), είναι απαραίτητο να προσκομιστεί επικυρωμένο 
αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού του καθώς επίσης και επικυρωμένα αντίγραφα 
νομιμοποιητικών εγγράφων από τα οποία να προκύπτει η  νόμιμη εκπροσώπηση. 
(5) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που θα ισχύουν κατά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού.  
(6) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, πρωτότυπο. Τονίζεται 
ιδιαίτερα ότι η μη προσκόμιση του ποινικού μητρώου αποτελεί ουσιώδη λόγο απόρριψης της 
συμμετοχής του ενδιαφερόμενου στη διαδικασία του διαγωνισμού, ενώ δεν θα γίνονται αντί αυτού 
δεκτές αιτήσεις προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την έκδοση του ποινικού μητρώου. Σε 
περίπτωση ύπαρξης καταδικών στο ποινικό μητρώο, πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζονται και 
αντίγραφα των αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων. Ειδικά για τις εταιρίες με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ δεν 
απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων αυτών, όμως οι εταιρίες θα 
προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη ότι η εταιρία δεν έχει διωχτεί η διώκεται 
για παραβάσεις σχετιζόμενες με τις ισχύουσες υγειονομικές και φορολογικές διατάξεις.  
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(7) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και 
το ειδικό επάγγελμά τους.  

(8) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης.   
Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης 
ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών.   
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η.  
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
συμμετέχοντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας. 

(9)Σύντομο σημείωμα στο οποίο να φαίνεται η εν γένει επαγγελματική του δραστηριότητα 
και σύντομη παρουσίαση της επιχείρησης του υποψηφίου, παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας από 
τον υποψήφιο «ανάδοχο» παρόμοιων χώρων ή επιχειρήσεων. 

(10) Πίνακα με τα κυριότερα έργα που έχει εκτελέσει ή εκτελεί με αντικείμενο συναφές με 
αυτό της παρούσας προκήρυξης. Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο εκτέλεσης εργασιών που συντάσσεται από την αρμόδια 
Δημόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του 
ιδιώτη εργοδότη και εάν τέτοια βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση είτε του ιδιώτη, 
είτε του υποψηφίου Αναδόχου, είτε η σχετική Σύμβαση Ανάθεσης, μισθωτήριο. 

(11) Βεβαίωση για  την καταλληλότητα των τροφίμων και την τήρηση είτε εκ μέρους του, 
είτε εκ μέρους του προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας 
τροφίμων, προσκομίζοντας αντίγραφα πιστοποιητικού ISO σε ισχύ και βεβαίωσης εγκατάστασης 
συστήματος ΗACCP, που διαθέτει είτε ο διαγωνιζόμενος είτε οι κύριοι προμηθευτές του.     Σε 
περίπτωση που τα διαθέτουν μόνο οι προμηθευτές του, τότε ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 
προσκομίσει βεβαιώσεις πιστοποιημένων προμηθευτών με τις οποίες οι τελευταίοι θα 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προμηθεύουν τον υποψήφιο με τα προσφερόμενα είδη του 
διαγωνισμού. 
 

(12) Αναλυτικό τιμοκατάλογο των προσφερόμενων ειδών/προϊόντων που θα διατίθενται από 
το κυλικείο, η εφαρμογή του οποίου θα είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο ανάδοχο. 
 

(13) Λεπτομερή μελέτη διαρρύθμισης του χώρου του Κυλικείου (σκαρίφημα με το 
προτεινόμενο σχέδιο διαρρύθμισης – εκτός παγίων εγκαταστάσεων). Με τη μελέτη αυτή 
(υπό κλίμακα), θα αποδεικνύεται η διαρρύθμιση των χώρων και η λειτουργικότητα (άμεση 
εξυπηρέτηση των φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, επισκεπτών κ.λ.π.), 
Αναλυτική περιγραφή του κινητού εξοπλισμού που θα διαθέσει (συσκευές: όπως ψυγεία, τοστιέρες, 
θερμοθάλαμοι, μηχανές καφέ, φούρνοι, κ.λ.π., τραπέζια, καθίσματα, μουσική, κλιματιστικά, 
διακόσμηση, επίπλωση κ.λ.π.) και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους (π.χ. μεταλλικά, ξύλινα κ.λ.π.). 
Αναλυτική περιγραφή του ακίνητου εξοπλισμού του χώρου του κυλικείου. (Ενδεικτικά ψευδοροφές, 
κατασκευές με γυψοσανίδες, μόνιμα χωρίσματα, πατώματα, ψευδοπατώματα, κ.λ.π.) 
Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις (ακίνητος εξοπλισμός) και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
(π.χ. κλιματιστικά) στο χώρο, θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου με τη λήξη του 
συμβολαίου, ή ακόμη και αν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία. 
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(14)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα δηλώνει: 

(α) Τυχόν άλλα κυλικεία, που εκμεταλλεύεται. 
(β) Ότι αναγνωρίζει ότι θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση των υγειονομικών/ 
αγορανομικών αστυνομικών και λοιπών διατάξεων λειτουργίας του κυλικείου έναντι κάθε 
αρχής και των καταναλωτών, και ότι θα δηλώσει τον αριθμό του προσωπικού που θα 
εργάζεται στο κυλικείο. 
(γ) Ότι με την παραλαβή του μισθίου θα συνάψει σύμβαση ασφάλισης έναντι παντός 
κινδύνου (διάρρηξη, κλοπή, δολιοφθορά, πυρκαγιά κ.λπ.) που θα καλύπτει το μίσθιο και τα 
εμπορεύματα  και  αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων  και θα προβεί στην έκδοση των αναγκαίων 
αδειών λειτουργίας και κάθε άλλης άδειας που αφορά στην εν γένει λειτουργία του 
κυλικείου. 
(δ) Ότι, δεσμεύεται να παρέχει τα είδη του αναλυτικού καταλόγου των προσφερόμενων 
ειδών/προϊόντων που θα διατίθενται από το κυλικείο και τα είδη/προϊόντα της οικονομικής 
του προσφοράς,  και ότι τα προϊόντα, που θα διατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του 
συμβολαίου, θα είναι αρίστης ποιότητας. 
(ε) Ότι οι παρεμβάσεις (ακίνητος εξοπλισμός), καθώς και οι ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις(π.χ. κλιματιστικά)  στο χώρο, σύμφωνα με την προσφορά του, θα 
παραμείνουν στο Πανεπιστήμιο με τη λήξη της σύμβασης ή ακόμη και αν η μίσθωση 
διαλυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία. 

 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και η μη προσκόμιση 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς 
 
 

Ο Κλειστός (σφραγισμένος ) υποφάκελος οικονομικής προσφοράς  
Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα 
(Πρωτότυπο και αντίγραφο αυτού) σύμφωνα με το Παράρτημα B’ Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς, με αναγραφή εξωτερικώς των στοιχείων του προσφέροντα και με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».   
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η εσώκλειστη στο φάκελο οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία του προσφέροντος και να είναι οπωσδήποτε ενυπόγραφη, ενώ στην περίπτωση εταιρειών 
πρέπει να τίθεται επί της υπογραφής και η εταιρική σφραγίδα.  
Σημειώνεται επίσης ότι στην οικονομική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι οι προσφορές 
ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών μηνών, διαφορετικά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  
 
Η Οικονομική Προσφορά περιέχει δύο σκέλη,  τα οποία πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να 
συμπληρωθούν: 

 Το προσφερόμενο μηναίο μίσθωμα. Θα συμπληρωθεί με το ποσοστό της προσφερόμενης 
προσαύξησης επί της τιμής εκκινήσεως των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) ως προσφερόμενο 
μηνιαίο μίσθωμα και η τελική τιμή του προσφερόμενου μισθώματος σε ευρώ. 

 

 Τον Κατάλογο συγκεκριμένων προϊόντων και ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές για Κυλικείο 
Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 91354/2017-ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017 
(άρθρο 115)  και των προτεινόμενων ειδών/προϊόντων με προσφορά έκπτωσης επί της 
εκάστοτε ανώτατης τιμής πώλησης. 

Θα συμπληρωθούν όλες οι προσφερόμενες τιμές, ανά είδος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τα 
βασικά είδη κυλικείου, οι οποίες τιμές δεν θα ξεπερνούν τις ανώτατες τιμές. 
Τον Κατάλογο προτεινόμενων ειδών/προϊόντων με προσφορά έκπτωσης επί της εκάστοτε τιμής 
πώλησης.  
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Σημειώνεται ότι τα είδη/Προϊόντα που αναφέρονται στον κατάλογο, αποτελούν τα ελάχιστα είδη 
που υποχρεωτικά θα πρέπει να πωλούνται στο κυλικείο και η προσφερόμενη έκπτωση επί των 
ειδών που δηλώνονται και που θα δηλώσει επιπροσθέτως ο προσφέρων θα είναι δεσμευτική για 
τον τελικό πλειοδότη που θα κατακυρωθεί σε αυτόν ο παρόν διαγωνισμός. 
 

Τιμή Προσφοράς  
 Ως ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00€) 

το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του διαγωνισμού της πιο πάνω μισθώσεως, η 
οποία θα συνεχιστεί με υποβολή προφορικών προσφορών από τους συμμετέχοντες. 
Υπενθυμίζεται ότι κάθε προφορική προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου 
ορίου κατά 2% τουλάχιστον αυτού.   

 Στην τιμή του προσφερόμενου μισθώματος δεν θα περιλαμβάνεται και το τέλος χαρτοσήμου 
3,6% που επιβαρύνει το μισθωτή. Ρητά ορίζεται ότι στην τιμή του προσφερόμενου μισθώματος, 
δεν θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι, τα τέλη της σύμβασης, τα τυχόν τέλη 
χαρτοσήμου και τα έξοδα συμβολαίου μίσθωσης που βαρύνουν τον μισθωτή. 

 
 Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, επιβαρύνοντας οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 

 
 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 Πλειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα.  

 
 Ρητά ορίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο σε μείωση του μισθώματος από 

της κατακυρώσεως και εφεξής. 
 

(Η) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Την καθορισμένη ημέρα και ώρα,  1/9/2022, ημέρα _Πέμπτη  και ώρα ___11:30 π.μ., ή την 
δικαιολογημένη παράτασή της από την Επιτροπή οι φάκελοι θα αποσφραγισθούν από την αρμόδια 
Επιτροπή του Διαγωνισμού. Προσφορές χωρίς όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά 
απορρίπτονται - ως απαράδεκτες από την Επιτροπή. Επίσης, απορρίπτονται όσες τελούν υπό 
οποιασδήποτε μορφής αίρεση, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής.  
 

(Θ) Ενστάσεις 
Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων στην Επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία 
αποφαίνεται και αποφασίζει οριστικά κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 42 του Π.Δ. 715/1979. 
Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνον από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εγγράφως 
κατά τη διάρκεια, ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της διενέργειάς του. 
 

(Ι) Αξιολόγηση Προσφορών - Κατακύρωση του Διαγωνισμού  
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 42 και 43  του Π.Δ. 715/1979. 

 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν γίνονται δεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως 
εκπρόθεσμες. 
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 Οι προσφορές αποσφραγίζονται και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και στη 
συνέχεια ανακοινώνονται στους παριστάμενους πλειοδότες.   Σε περίπτωση, που επί των ήδη 
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ανάγκη συμπληρωματικής διευκρίνισης, 
η επιτροπή ενημερώνει τους υποψηφίους για την ανάγκη συμπληρωματικών διευκρινήσεων 
εντός τασσόμενης προς τούτο προθεσμίας και αποκλείει αυτούς που δεν θα προβούν, κατά 
την κρίση της, στις απαραίτητες διευκρινήσεις μέσα στην ταχθείσα προθεσμία.  

 Στη συνέχεια, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η επιτροπή, σε ανοικτή συνεδρίαση, 
προβαίνει στην αποσφράγιση των υποφακέλων με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
των υποψηφίων που δεν αποκλείστηκαν από τη περαιτέρω διαδικασία, μονογράφει όλα τα 
έγγραφα και έχοντας υπόψη ότι ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα των ανοιχτών 
προσφορών και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου 
πλειοδότη, κατά τη διαδικασία του Π.Δ. 715/1979 (άρθρο 42), προβαίνει στην έναρξη της 
πλειοδοσίας. 

 Ως ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ 
(800,00€), το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση εκκίνησης του διαγωνισμού της πιο πάνω 
μισθώσεως, η οποία θα συνεχιστεί με υποβολή προφορικών προσφορών από τους 
συμμετέχοντες. 
Κάθε προφορική προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου ορίου κατά 2% 
τουλάχιστον αυτού.  Στην τιμή του προσφερόμενου μισθώματος δεν θα περιλαμβάνεται και το 
τέλος χαρτοσήμου 3,6% που επιβαρύνει το μισθωτή. Ρητά ορίζεται ότι στην τιμή του 
προσφερόμενου μισθώματος, δεν θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι, τα τέλη 
της σύμβασης, τα τυχόν τέλη χαρτοσήμου και τα έξοδα συμβολαίου μίσθωσης που βαρύνουν 
τον μισθωτή. 
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, επιβαρύνοντας οριστικά τον τελευταίο 
πλειοδότη. 

 

 Πλειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα. 
Ρητά ορίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο σε μείωση του μισθώματος 
από της κατακυρώσεως και εφεξής. 

 Οι προσφερόμενες τιμές με έκπτωση συγκεκριμένων ειδών/προϊόντων σύμφωνα με ην 
προσφορά του, δεσμεύουν τον τελικό υποψήφιο καθ’ όλη την διάρκεια του συμβολαίου. 
Σημειώνεται ότι τα προϊόντα/είδη που αναφέρονται στον Κατάλογο συγκεκριμένων 
προϊόντων και ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές για Κυλικείο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την Υπουργική 
Απόφαση Αριθ. 91354/2017-ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017 (άρθρο 115)  και προτεινόμενων 
ειδών/προϊόντων με προσφορά έκπτωσης, της οικονομικής προσφοράς, αποτελούν τα 
ελάχιστα είδη/προϊόντα που υποχρεωτικά θα πρέπει να πωλούνται στο κυλικείο. 

 Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή της 
σύμβασης,  ο πλειοδότης στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί, οφείλει να αντικαταστήσει 
το γραμμάτιο ή την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, με Εγγύηση καλής Εκτέλεσης ποσού 
ίσου προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος, ως εγγύηση για την ακριβή 
εκπλήρωση των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου και χρονικής διάρκειας τόσης όση και η 
αρχική χρονική διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης συν δύο μήνες, και να καταθέσει μετρητά 
ποσό αντίστοιχο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση πληρωμής των μισθωμάτων. 
 

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της σχετικά με τη 
διεξαγωγή και το αποτέλεσμα της διαδικασίας και καταχωρούνται οι προφορικές πλειοδοσίες και 
ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση το υψηλότερο προσφερθέν μηνιαίο μίσθωμα, όπως 
αυτός θα διαμορφώθηκε μετά την προφορική πλειοδοσία και στον οποίο θα υπογράφουν όλοι οι 
προσφέροντες, και ακολούθως το διαβιβάζει στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, για έγκριση. 
Όλοι οι προσφέροντες συμπληρώνουν στο δικό τους έντυπο οικονομικής προσφοράς τα ποσά που 
πλειοδότησαν, το υπογράφουν και το παραδίδουν στα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ανωτέρω Πρακτικού. 
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Η κατακύρωση του διαγωνισμού, με βάση τον πίνακα κατάταξης, αποφασίζεται από τη Σύγκλητο 
του Πανεπιστημίου ή το ισχύον κατά την ημέρα κατακύρωσης αρμόδιο αποφασιστικό όργανο του 
Πανεπιστημίου. 
Η απόφαση της Συγκλήτου και το Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, κοινοποιείται σε όλους τους 
συμμετέχοντες εγγράφως, με απόδειξη παραλαβής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί με το φάκελο προσφοράς. Σε περίπτωση κοινοποίησης 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ως χρόνος παραλαβής από τον ενδιαφερόμενο λογίζεται ο χρόνος 
αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e – mail).  
 
Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να διαπραγματευτεί απευθείας με τον πρώτο στην κατάταξη με σκοπό 
την βελτίωση της προσφοράς του προς όφελος του Πανεπιστημίου. Η βελτίωση, ενδεικτικά, μπορεί 
να αφορά το μίσθωμα, τις ανώτατες τιμές πωλήσεως των προσφερομένων ειδών, κλπ. 
 
Σε περίπτωση που ο πρώτος της κατάταξης έχει καταθέσει ιδιαίτερα υψηλή οικονομική προσφορά 
ασχέτως εάν έχει τύχει παρατηρήσεων από την επιτροπή αξιολόγησης, το Πανεπιστήμιο δύναται να 
αξιώσει την προσαρμογή της προβλεπόμενης εγγυητικής καλής εκτέλεσης σε ποσό ίσο με το 10% του 
συνόλου των μισθωμάτων που προβλέπεται να καταβληθούν κατά τη συμβατική περίοδο. Σε 
περίπτωση που η εγγυητική δεν κατατεθεί εντός μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησης ο 
διαγωνισμός κατακυρώνεται στον αμέσως επόμενο. 
Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο, με γνώμονα το συνολικό 
συμφέρον του Πανεπιστημίου, δύναται να επαναλάβει το διαγωνισμό με τους ίδιους ή με νέους 
όρους, χωρίς από τη ματαίωση του διαγωνισμού να δημιουργείται κατά του Πανεπιστημίου 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση των συμμετεχόντων σε αυτόν.  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, είτε επειδή κανείς δεν πήρε μέρος σ' αυτόν, είτε 
επειδή - κατά την κρίση της επιτροπής - δεν πήρε μέρος ικανός αριθμός πλειοδοτών προς επίτευξη 
συναγωνισμού μεταξύ τους, είτε επειδή οι προσφορές που δόθηκαν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες 
ή ασύμφορες, το Πανεπιστήμιο μπορεί, κατ’ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να επαναλάβει το 
διαγωνισμό ή να τον ματαιώσει. 
 
Επίσης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το Πανεπιστήμιο, μπορεί να 
απορρίψει με απόφασή του οποιαδήποτε προσφορά, εάν ο υποβάλλων δημιούργησε προβλήματα 
συνεργασίας και δεν ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στο παρελθόν σε παρόμοιες εργασίες που του 
ανατέθηκαν από το Πανεπιστήμιο. ή άλλο φορέα του Δημοσίου, ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή βρέθηκε ή 
βρίσκεται σε αντιδικία με το Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης, αν έλαβε μέρος σε προηγούμενο 
διαγωνισμό, που κατακυρώθηκε υπέρ αυτού ως πρώτος, δεύτερος κ.λ.π. πλειοδότης και δεν 
ανταποκρίθηκε στην σχετική πρόσκληση.  
Σε περίπτωση καθυστέρησης της κατακύρωσης του διαγωνισμού, η έναρξη της μίσθωσης θα 
αρχίσει όταν ορίσει το Πανεπιστήμιο. 
 
Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης στους μη 
προκριθέντες.  
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. 
Το Πανεπιστήμιο ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή 
ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, 
θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
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(Κ) Κατάρτιση της Συμβάσεως – Εγγύηση καλής εκτέλεσης -Έκπτωση εγγύησης 
 Η απόφαση του Πανεπιστημίου, περί κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, 
ανακοινώνεται στον ανάδοχο εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής. 
Με την κοινοποίηση αυτή, ο ανάδοχος προσκαλείται να υπογράψει μέσα σε δέκα (10) ημέρες τη 
σχετική σύμβαση διατυπωμένη από το Πανεπιστήμιο, αφού προηγουμένως καταθέσει Εγγύηση 
καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου προς το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος, ως 
εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως και χρονικής διάρκειας τόσης όση 
και η αρχική χρονική διάρκεια της μισθωτικής σύμβασης συν δύο μήνες. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 
(ΦΕΚ 139/τ.Α’) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
 Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών το Πανεπιστήμιο κηρύσσει 
έκπτωτο τον υποψήφιο ανάδοχο και αποφασίζει για την πρόσκληση ή όχι του επόμενου βάσει του 
προαναφερόμενου πίνακα κατάταξης και εκπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό υπέρ 
του Πανεπιστημίου το οποίο διατηρεί κάθε αξίωση για οποιαδήποτε περαιτέρω ζημία του 
προερχόμενη από την υπαναχώρηση του υποψηφίου αναδόχου. Σε περίπτωση υπαναχώρησης 
οποιουδήποτε επόμενου υποψήφιου αναδόχου, καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής αυτού στο 
διαγωνισμό, υπέρ του Πανεπιστημίου. 
 
 Η αναπροσαρμογή του μισθώματος στην περίπτωση της ετήσιας παράτασης, θα γίνει σύμφωνα 
με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου 12μηνου και σύμφωνα με το ποσοστό του Δ.Τ.Κ. 
του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους, όπως αυτό καθορίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Επισημαίνεται ρητά ότι περίπτωση αρνητικού ΔΤΚ ή ποσοστού μικρότερου ή ίσου του 2 %, δεν θα 
ληφθεί υπόψη ως ποσοστό προσαύξησης.  
 
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή της 
σύμβασης,  ο πλειοδότης στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί, οφείλει να αντικαταστήσει το 
γραμμάτιο ή την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, με Εγγύηση καλής Εκτέλεσης ποσού ίσου προς το 
διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος, ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων 
του μισθωτηρίου συμβολαίου και χρονικής διάρκειας τόσης όση και η αρχική χρονική διάρκεια της 
μισθωτικής σύμβασης συν δύο μήνες. 
 

(Λ) Τρόπος Πληρωμής του Μισθώματος 
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε μήνα εντός του πρώτου δεκαημέρου , σε λογαριασμό που τηρεί 
το Πανεπιστήμιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται, μπορεί να 
εισπράττεται κατά τη διαδικασία είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ενώ σε περίπτωση επανάληψης του 
ίδιου φαινομένου, δύναται να κινηθεί η διαδικασία καταγγελίας της μισθωτικής σύμβασης και 
έκπτωσης υπέρ του Πανεπιστημίου, της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί 
από τον ενδιαφερόμενο. 
 

(Μ) Υποχρεώσεις του Μισθωτή  
 Απαγορεύεται απόλυτα η ολική ή μερική υπομίσθωση, ως και η αλλαγή της χρήσεως του μισθίου. 
 Ο μισθωτής δε δικαιούται σε μείωση του μισθώματος μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
 Ο μισθωτής θα πρέπει να παρέχει τον πλήρη εξοπλισμό λειτουργίας του κυλικείου, 
συμπεριλαμβανομένων καθισμάτων και τραπεζιών. Οι προδιαγραφές και η εγκατάσταση του 
εξοπλισμού τελεί υπό την έγκριση και επίβλεψη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου. 
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 Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση υποχρεούμενος στις 
αναγκαίες επισκευές, δεν μπορεί όμως να επιφέρει μεταβολές στο μίσθιο, χωρίς άδεια του 
Πανεπιστημίου, ούτε να ενεργήσει σ' αυτό μεταρρυθμίσεις ή να το χρησιμοποιήσει για σκοπό 
διάφορο του συμφωνηθέντος. Οι επισκευές και συντηρήσεις που θα απαιτήσουν οι χώροι του 
κυλικείου βαρύνουν τον μισθωτή και εγκρίνονται και επιβλέπονται από το Τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 
 Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να επισκευάζει και να διατηρεί σε καλή 
κατάσταση τα δίκτυα ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων του κυλικείου και στην άμεση 
αντικατάσταση των ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρικών εξαρτημάτων που καταστρέφονται και 
των συναφών προς αυτό εγκαταστάσεων. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται κάτω από την επίβλεψη 
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 
 Να συνάψει με την παραλαβή του μισθίου σύμβαση ασφάλισης έναντι παντός κινδύνου 
(διάρρηξη, κλοπή, δολιοφθορά, πυρκαγιά κ.λπ.) που θα καλύπτει το μίσθιο και τα εμπορεύματα 
και αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων.  
 Η έκδοση των αναγκαίων αδειών λειτουργίας και κάθε άλλης άδειας που αφορά στην εν 
γένει λειτουργία του κυλικείου συνιστά ευθύνη και υποχρέωση του μισθωτή.  
 Να χρησιμοποιεί τους χώρους του μισθίου αποκλειστικά και μόνο για το κυλικείο, 
απαγορευμένης απολύτως οποιαδήποτε άλλης χρήσεώς του. Ειδικότερα στους χώρους που ορίζονται 
στην παρούσα προκήρυξη απαγορεύεται:  

 Η εγκατάσταση και η λειτουργία παντός είδους τυχερού ή μηχανικού παιχνιδιού, 
η παροχή παιγνιόχαρτων ή λαχείων ή ΠΡΟΠΟ κ.τ.λ.  
 Η παρασκευή και πώληση οινοπνευματωδών ποτών με περιεχόμενο αλκοόλ 
πέραν του 5%.  
 Η τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, εκτός 
από το χώρο του μισθίου και του εξωτερικού χώρου όπως περιγράφεται στην παρούσα 
προκήρυξη.  
 Η παραμονή εντός του κυλικείου-μπάρ άλλων ατόμων, εκτός από τους 
υπαλλήλους του αναδόχου.  

 Ενώ Επιτρέπονται: 
α) Τα επιτραπέζια παιχνίδια 
β) Το σκάκι. 

 Να διατηρεί με δική του δαπάνη, απόλυτα καθαρούς και ευπρεπείς όλους τους χώρους του 
κυλικείου, να φροντίζει για τη συγκέντρωση και την απόρριψη των σκουπιδιών σε ειδικούς κάδους 
ανακύκλωσης, καθώς και για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου. 
 Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των πωλούμενων ειδών 
και να τηρεί αυστηρή καθαριότητα τόσο στα σκεύη, έπιπλα και μηχανήματα όσο και σε ολόκληρο το 
χώρο εντός του κυλικείου. 
 Να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία κυλικείου υγειονομικές, 
αγορανομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις καθώς και τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων του 
Πανεπιστημίου, δεδομένου ότι είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τήρησή τους έναντι σε κάθε αρχή και 
στους καταναλωτές.   
 Να τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής, ποιότητας και καθαριότητας τόσο στους χώρους 
και τον εξοπλισμό του κυλικείου όσο και στα διατιθέμενα είδη, όπως καθορίζονται κάθε φορά από τις 
ισχύουσες διατάξεις και από το Πανεπιστήμιο. Υποχρεούται επίσης να ελέγχει και να διασφαλίζει την 
ποιότητα και υγιεινή των ειδών τόσο στο στάδιο της προμήθειας όσο και στο στάδιο της διατήρησης-
συντήρησης και διάθεσής τους στο καταναλωτικό κοινό.  
 
 Να διαθέτει για πώληση στο κυλικείο τα είδη που περιγράφονται στον πίνακα 1 της 
Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 91354/2017-ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017 (άρθρο 115) και  στον αναλυτικό 
κατάλογο που υπέβαλλε με την προσφορά του, καθώς και τα λοιπά είδη του κυλικείου όλα άριστης 
ποιότητας.  
 Οι τιμές θα αναγράφονται υποχρεωτικώς σε πίνακα αναρτημένο σε εμφανές μέρος του 
κυλικείου. 
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 Να εξυπηρετεί (με παροχή service) τις ανάγκες των Δημοσίων Σχέσεων των Πρυτανικών 
Αρχών του Πανεπιστημίου σε ημερήσια βάση και να προσφέρει τα είδη του σε άτομα, που τυχόν 
θα παρίστανται σε συνεδριάσεις ή συμβούλια. 
 Να προσφέρει τις τιμές με έκπτωση των συγκεκριμένων ειδών/προϊόντων σύμφωνα με την 
προσφορά του, στους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο (διδακτικό και διοικητικό προσωπικό).  
 

 Πέραν των ανωτέρω, το κυλικείο υποχρεούται να είναι ανοιχτό στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν εκδηλώσεις ή δραστηριότητες (π.χ. Συνέδρια, ορκωμοσίες, θερινά 
σχολεία, διαλέξεις, εξετάσεις, κ.λ.π.), εφόσον το Πανεπιστήμιο έχει ενημερώσει τον 
μισθωτή τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.  

 

 Το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου ορίζεται από τις 07.00 π.μ. – 21.00 μ.μ. όλες 
τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου. Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα 
και τους θερινούς μήνες και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο, η 
λειτουργία του θα ακολουθεί τον προγραμματισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου.  
 

 Απαγορεύεται στον μισθωτή να διακόψει τη λειτουργία του κυλικείου για 
οποιαδήποτε αιτία πλην της ανωτέρας βίας σαφώς και δεόντως αποδεικνυόμενης. 
(Ενδεικτικά: Αναστολή κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία με 
διάταξη νόμου ή Υπουργική απόφαση, ή εν τοις πράγμασι αδυναμία λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου).  

 Μετά από αίτημα του μισθωτή το οποίο θα κατατίθεται άμεσα, στο Πανεπιστήμιο: 
Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του κυλικείου του ΑΕΙ και απαλλαγή, κατά 
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, από την υποχρέωση καταβολής του 
μισθώματος με διάταξη νόμου ή Υπουργική απόφαση, δεν θα καταβάλλεται 
μίσθωμα για το χρονικό διάστημα που θα ορίζει η διάταξη ή απόφαση αυτή. 
Στην περίπτωση της εν τοις πράγμασι αδυναμίας λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
για χρονικό διάστημα πέραν του μηνός δεν θα καταβάλλεται μίσθωμα για το μήνα 
αυτό, ως αιτία ανωτέρας βίας, με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. 

 
 Ο Ανάδοχος μισθωτής μπορεί να προσλάβει για την καλή λειτουργία του κυλικείου το 
απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό, για το οποίο θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπόχρεος 
όσον αφορά σε όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εργασιακή αυτή σχέση. Ο ίδιος και το 
προσωπικό του πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το προβλεπόμενο βιβλιάριο υγείας. 
 Τόσο ο μισθωτής όσο και το παραπάνω προσωπικό οφείλουν να είναι ευπρεπείς και 
ευγενικοί στις σχέσεις τους με το προσωπικό του Πανεπιστημίου και με τους φοιτητές. 
 Να απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλό του, του οποίου την απόλυση τυχόν θα ζητούσε το 
Πανεπιστήμιο, είτε για ακαταλληλότητα, είτε για διαγωγή ασυμβίβαστη με την Πανεπιστημιακή 
ευπρέπεια. Επίσης, ο μισθωτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των υπαλλήλων αυτών, για 
κάθε απαίτησή τους (αποζημίωση, άδεια, επιδόματα αδείας, δώρα κ.τ.λ.), που θα προκύψει από την 
απόλυση αυτή.  
 Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις περί 
απασχόλησης του προσωπικού του σε συνθήκες διασποράς λοιμώξεων (π.χ.covid19) και να 
καταβάλλει όλες τις αποδοχές, επιδόματα, προσαυξήσεις κλπ. που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος, 
σύμφωνα με την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση. 
 
 Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά του κυλικείου πέρα από 
τη συνηθισμένη χρήση του, και οφείλει να παραδώσει κατά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της 
μισθώσεως στο Πανεπιστήμιο τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κυλικείου σε καλή κατάσταση, 
όπως θα τους παραλάβει, υποχρεούμενος διαφορετικά σε αποζημίωση το ύψος της οποίας θα 
καθορίζεται με έκθεση με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 
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 Ο εκμισθωτής δε θα φέρει καμία ευθύνη για κάθε ζημιά ή φθορά που θα προκληθεί στον 
μισθωτή από οποιαδήποτε αιτία ή από ανώτερη βία σεισμό, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, 
κακή λειτουργία των σωληνώσεων εν γένει ή από άλλο λόγο που δεν προβλέπεται εδώ, και ζημιών 
συνεπεία απεργιών ή πράξεων βίας. 
 Ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του μισθωτή. 
 Τον μισθωτή θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου, το χαρτόσημο καθώς και όποιες λοιπές δαπάνες 
συντήρησης δικτύων ηλεκτρικής - υδραυλικής εγκατάστασης και θέρμανσης. Οι λογαριασμοί 
κατανάλωσης στην περίπτωση που υπάρξει δυνατότητα μέτρησης θα βαρύνουν τον μισθωτή και θα 
υπολογίζονται βάσει των ενδείξεων των μετρητών και των τιμών μονάδων των αντιστοίχων 
οργανισμών και των μέσων τιμών μονάδων.  Για τυχόν όμως, κακή λειτουργία τους ή για τυχόν 
βλάβη τους, καμία ευθύνη δεν φέρει ο εκμισθωτής, όπως επίσης και για τυχόν βλάβη στην παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.  
 Ο εκμισθωτής, μέσω των εντεταλμένων οργάνων, διενεργεί τακτικό έλεγχο ανά τρίμηνο, 
αλλά και έκτακτο έλεγχο όταν απαιτηθεί, για την κατάσταση των μηχανημάτων και του άλλου 
εξοπλισμού του κυλικείου, των όρων της λειτουργίας του, την καλαίσθητη εμφάνιση, την τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και καθαριότητας του κυλικείου και του περιβάλλοντος χώρου, την εξακρίβωση της 
ποιότητας και τιμής, καθαριότητας και συντήρησης των προς πώληση ειδών και εν γένει την επακριβή 
εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τη σύμβαση αυτή ο μισθωτής.  
 Ο μισθωτής υποχρεούται να δέχεται και να συνδράμει τους τακτικούς ανά τρίμηνο 
ελέγχους τόσο της ποιότητας των προσφερομένων ειδών όσο και συμμόρφωσης με τις ισχύουσες 
διατάξεις υγιεινής, που θα διενεργούνται από την αρμόδια Επιτροπή και να συμμορφώνεται προς 
τις υποδείξεις της. Εφόσον από τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί σε δείγματα των 
προσφερομένων προϊόντων προκύψει αποτέλεσμα το οποίο είναι εκτός των επιτρεπόμενων από τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις ορίων, τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιούνται στον 
ενδιαφερόμενο προς γνώση και συμμόρφωση. Δεύτερη συνεχόμενη παράβαση των ως άνω 
καθοριζόμενων συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης μισθώσεως. 
 
 

(Ν) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

 Όλοι οι όροι της παρούσης Προκήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις.  

 Η παράβαση οποιουσδήποτε όρου από τον μισθωτή παρέχει εις τον εκμισθωτή το δικαίωμα 
να αξιώσει την έξωση του μισθωτή καθώς και οποιουδήποτε τρίτου, που έλκει από τον 
μισθωτή δικαιώματα ή που το κατέχει εξ ονόματός του, και την απόδοση στον ίδιο της χρήσης 
του μισθίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.  

 Ο μισθωτής παραιτείται από σήμερον από τις ισχύουσες διατάξεις τις σχετικές με την 
προστασία της επαγγελματικής στέγης καθώς και από κάθε μελλοντική διάταξη νόμου που 
θα παρατείνει αναγκαστικά την μίσθωση πέρα από τη συμβατική διάρκειά της, που 
καθορίζεται σήμερα. Σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από κάθε 
ένδικο μέσο καθώς και από το δικαίωμα αναστολής της τυχόν αποφάσεως που θα εκδοθεί. 
Δηλώνει δε ότι η παρούσα μίσθωση δεν υπάγεται στις εμπορικές μισθώσεις και ότι 
γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως την διάταξη της παρ. 1η' του άρθρου 4 του ΠΔ 34/1995 
"κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων", που ορίζει ότι δεν υπάγονται 
στις προστατευόμενες επαγγελματικές μισθώσεις, οι μισθώσεις χώρων που ανήκουν στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να παρακρατήσει την εγγύηση και να αξιώσει την 
αποκατάσταση κάθε ζημίας, η οποία θα προέκυπτε στο Πανεπιστήμιο από την παράβαση των 
όρων της παρούσας προκήρυξης και του μισθωτηρίου συμβολαίου. 

 Η τυχόν μη έγκαιρη από το Πανεπιστήμιο, άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από 
τη προκήρυξη αυτή και του μισθωτηρίου συμβολαίου, δεν αποτελεί σιωπηρή παραίτηση ή 
συναίνεσή της, αλλά το Πανεπιστήμιο δικαιούται να επιδιώξει οποτεδήποτε την άσκηση των 
δικαιωμάτων του. Κάθε τυχόν προσθήκη όρου ή τροποποίηση όρου της παρούσης 
προκήρυξης και του μισθωτηρίου συμβολαίου,   αποδεικνύεται μόνον εγγράφως. 

ΑΔΑ: 6ΒΗΙ469Β7Α-ΟΧ0



18 

 

 
 

 Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να παρακρατήσει τα σκεύη, συσκευές και εγκαταστάσεις που 
τυχόν ανήκουν στο μισθωτή μέχρι πλήρους εξόφλησης τυχόν υποχρέωσής του. 

 Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα για τη μονομερή λύση του συμβολαίου πριν από 
τον συμφωνημένο χρόνο και χωρίς αποζημίωση του μισθωτή, για λόγους που επιβάλλουν 
ανάγκες του Ιδρύματος ή άλλοι σοβαροί κατά τη κρίση του λόγοι. Για το θέμα αυτό το 
Πανεπιστήμιο υποχρεούται να ειδοποιήσει τον μισθωτή δύο μήνες πριν την ημερομηνία 
λύσης της σύμβασης. Σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρών λόγων η λύση του συμβολαίου 
μπορεί να είναι άμεση. 

 Η δια καταγγελίας λύση του συμβολαίου μίσθωσης εκ μέρους του Πανεπιστημίου, έχει τις 
παρακάτω συνέπειες : 
- Την κατάπτωση, ως ποινή υπέρ του Πανεπιστημίου, των εγγυητικών επιστολών που έχουν 
κατατεθεί δια οποιονδήποτε λόγο στο Πανεπιστήμιο, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με 
οφειλόμενα μισθώματα. 
- Την κήρυξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών όλων των μισθωμάτων μέχρι τη συμβατική λήξη 
του μισθωτηρίου συμβολαίου. 
- Την υποχρέωση του μισθωτή να αποδώσει το μίσθιο. 

 Αν παραστεί ανάγκη, οι όροι του μισθωτηρίου συμβολαίου, θα μπορούν να 
τροποποιηθούν κατόπιν έγγραφων διαπραγματεύσεων και της υπογραφής 
τροποποιητικού συμβολαίου μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

 Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Πανεπιστημίου και του μισθωτή, από το 
μισθωτήριο συμβόλαιο που θα υπογραφεί, επιλύεται από τα κατά νόμο αρμόδια δικαστήρια. 
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Παράτημα Β’  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Ο κάτωθι συμμετέχων με τα στοιχεία:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ ως Μηνιαίο Μίσθωμα, για την εκμίσθωση του κυλικείου του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου Διοίκησης (κτίριο 1) 
του Ιδρύματος επί της Λεωφ. Συγγρού 136, Καλλιθέα, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και με 
δικαίωμα ετήσιας παράτασης, το παρακάτω ποσό: 

Αρχική Τιμή εκκίνησης προσφοράς Μηναίου 
Μισθώματος: 

Το ποσό των                                         
(                 €) (ολογράφως και  αριθμητικώς) 

Προσφερόμενο Ποσοστό Προσαύξησης                                                                      % 

Προσφερόμενο Μηνιαίο Μίσθωμα: Το ποσό των                                         
(                 €) (ολογράφως και  αριθμητικώς) 

  
 
Και προσφέρω την ακόλουθη έκπτωση στα παρακάτω προϊόντα: 

Κατάλογος συγκεκριμένων προϊόντων και ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές για Κυλικείο Α.Ε.Ι. 
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθ. 91354/2017-ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017 (άρθρο 

115)  και προτεινόμενων ειδών/προϊόντων με προσφορά έκπτωσης. 
 

ΠΡΟΪΟΝ 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 
Της ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
(συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) για το Διδακτικό και 

Διοικητικό Προσωπικό 

1) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία 
των 500 ml (0,5 L), εγχώριο 

0,50 € 
 

2) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία 
των 750 ml (0,75L), εγχώριο 
ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου κατά 
προτίμηση του καταναλωτή. 

0,75 € 

 

3) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή 
σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο 
ή άψητο, κατά προτίμηση 
του καταναλωτή. 

1,45 € 

 

4) Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με 
τυρί, ψημένο ή άψητο κατά 
προτίμηση του καταναλωτή. 

1,25 € 
 

5) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός 1,20 €  

6) Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός, 1,30 €  

ΕΠΩΝΥΜΟ :   

ΟΝΟΜΑ :   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :   

Α.Δ.Τ. :   

Α.Φ.Μ. :   

Τηλέφωνο – φαξ – e-
mail 
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κ.λπ.) μονός, κατά τη συνήθη 
εμπορική πρακτική. 

7) Καφές ρόφημα εσπρέσο ζεστός ή 
κρύος (φρέντο), μονός, κατά τη 
συνήθη εμπορική πρακτική. 

1,45 € 
 

8) Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή 
κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) μονός, 
κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική. 

1,30 € 
 

9) Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο)  1,30 €  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ/ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 
Της ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΤΙΜΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 
(συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) για το Διδακτικό και 

Διοικητικό Προσωπικό 

   

   

   

 
Και αποδέχομαι και δεσμεύομαι για τα παρακάτω: 
Α) Ότι οι  ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους προς τους 
οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους). Υπουργική 
Απόφαση Αριθ. 91354/2017 - ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017 (άρθρο 115) 
 
Β) Ότι καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου είναι υποχρεωτική: 

α. Η ύπαρξη τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο του καταστήματος και άμεσα ορατό από τους 
πελάτες. 
β. Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία των 500 ml . 
γ. Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ με 
τυρί, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, σάντουιτς με τυρί ψημένων ή άψητων, κατά την προτίμηση 
του καταναλωτή. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή των υπόχρεων για 
παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με 
ζαμπόν και τυρί ή και των δύο αυτών ειδών καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ 
των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί) ή και των δύο αυτών ειδών. 
δ. Η παρασκευή κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των ροφημάτων που αναφέρονται στον 
Πίνακα 1 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 91354/2017 - ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017 (άρθρο 115). Για 
τον καφέ «εσπρέσο» η υποχρέωση αυτή ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό με την 
παρασκευή του εν λόγω καφέ μηχάνημα. 
ε. Η αναγραφή στους τιμοκαταλόγους τους, πέραν των υπόλοιπων ειδών που διαθέτουν και των 
ειδών της παραγράφου 1 της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 91354/2017 - ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017 
(άρθρο 115), με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους σε ειδικό πλαίσιο, στο οποίο αναγράφονται 
με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα εξής: 
- «ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ 
ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» - “FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED, BOTTLED WATER, 
SANDWICHES, TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES". 
- Τα είδη της παραγράφου 1 της Υπουργική; Απόφαση; Αριθ. 91354/2017 - ΦΕΚ 2983/Β/30-8-
2017 (άρθρο 115) με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους. 

 
Γ) Ότι οι τιμές πώλησης των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν και τον Φ.Π.Α. ενώ για τα προϊόντα που 
αναγράφουν πάνω στη συσκευασία την τιμή, αυτή θα είναι και η τιμή πώλησής τους. 
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Χρόνος ισχύος:  Η Παρούσα προσφορά ισχύει για τρείς (3) μήνες. 

 
 

Αθήνα,….../…./2022 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ονοματεπώνυμο: 
 
 
 

Υπογραφή: 
Σφραγίδα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (συμπληρώνεται κατά τη διενέργεια της πλειοδοσίας) 
 

Αρχική Τιμή εκκίνησης προσφοράς Μηναίου 
Μισθώματος: 

Το ποσό των                                         
(                 €) (ολογράφως και  αριθμητικώς) 

Προσφερόμενο Ποσοστό Προσαύξησης                                                                      % 

Προσφερόμενο Μηνιαίο Μίσθωμα: Το ποσό των                                         
(                 €) (ολογράφως και  αριθμητικώς) 

  

Προσφερόμενο Ποσοστό Προσαύξησης (*):                                                                     % 

Προσφερόμενο Μηνιαίο Μίσθωμα (*):  Το ποσό των                                         
(                 €) (ολογράφως και  αριθμητικώς) 

  

Προσφερόμενο Ποσοστό Προσαύξησης (*):                                                                     % 

Προσφερόμενο Μηνιαίο Μίσθωμα (*):  Το ποσό των                                         
(                 €) (ολογράφως και  αριθμητικώς) 

  

Προσφερόμενο Ποσοστό Προσαύξησης (*):                                                                     % 

Προσφερόμενο Μηνιαίο Μίσθωμα (*):  Το ποσό των                                         
(                 €) (ολογράφως και  αριθμητικώς) 

  

Προσφερόμενο Ποσοστό Προσαύξησης (*):                                                                     % 

Προσφερόμενο Μηνιαίο Μίσθωμα (*):  Το ποσό των                                         
(                 €) (ολογράφως και  αριθμητικώς) 

  

Προσφερόμενο Ποσοστό Προσαύξησης (*):                                                                     % 

Προσφερόμενο Μηνιαίο Μίσθωμα (*):  Το ποσό των                                         
(                 €) (ολογράφως και  αριθμητικώς) 

(*συμπληρώνονται κατά την προφορική πλειοδοσία)  

 
Αθήνα,….../…./2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ονοματεπώνυμο: 

 
 
 

Υπογραφή: 
Σφραγίδα 

(Όλα τα έγγραφα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι υπογεγραμμένα-όπου απαιτείται-από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.)  
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