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Στη Μυτιλήνη σήμερα την 7η Ιανουαρίου 2019, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου - Κτήριο Διοίκησης) με 
ΑΦΜ: 090166310, Δ.Ο.Υ.: Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης 
από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Σκιάνη, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/13.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 
«Καθορισμός Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» (ΑΔΑ: ΨΓΧΚ469Β7Λ-Β35) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4392/02.10.2018 τ. Β΄, και αφετέρου δε 
της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 
διακριτικό τίτλο ΑΜΒΡΟΣΙΑ CATERING Α.Ε. με ΑΦΜ 091804475 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας (στο εξής καλούμενη 
«ανάδοχο») που εδρεύει στην Χαλκίδα (οδός Σταμούλη 13, Τ.Κ. 34100) και εκπροσωπείται νόμιμα για την 
πρώτη υπογραφή της παρούσας από τους α) κ. Γ. Μέκρα κάτοικο Χαλκίδας οδός Εθνικής Συμφιλίωσης 56-
58, με ΑΔΤ ΑΒ-492027/6-2-2006/Α.Τ. Χαλκίδας και β) κ. Ε. Μυλωνά κάτοικο Λάρισας, οδός Κοσμά Αιτωλού 
20, με ΑΔΤ ΑΙ833331/16/2010/Υ.Α. Λάρισας 
 
αφού έλαβαν υπόψη: 

1. την υπ’ αριθμ. 91/11.01.2018 Απόφαση Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου (θέμα 2.9) «Έγκριση α) 
σκοπιμότητας της δαπάνης για τη σίτιση φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη 2019, 2020 
και 2021 και β) ανάληψης υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2019, 2020 και 2021 (Κ.Α.Ε. 2631)»,  

2. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με Α.Π.: 
13844/Β2/26-01-2018 συνολικού ποσού 4.050.000,00€ για την σίτιση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για 
τα έτη 2019, 2020 και 2021 με ΑΔΑ:6Ι7Μ4653ΠΣ-ΝΧΥ και ΑΔΑΜ: 18REQ002606481, 

3. την υπ’ αριθμ. 95(επαναληπτική)/09.03.2018 Απόφασης Έκτακτης Συνεδρίασης της Συγκλήτου (θέμα 
3.10) (ΑΔΑ: Ω6ΜΣ469Β7Λ-ΔΤΗ), με τίτλο: «Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής για τη σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 01.01.2019 
έως 31.12.2021 και έγκριση των τευχών του Διαγωνισμού, 

4. την διακήρυξη με αριθμό 1750/2018, του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής για τη σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 01.01.2019 έως 
31.12.2021, 

5. τη διαγωνιστική διαδικασία που διεξήχθη μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Διακήρυξης με αριθμό 1750/2018 με 1η Συνεδρίαση 
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στις 07/05/2018 ημέρα Δευτέρα και καταληκτική Συνεδρίαση 
της Επιτροπής στις 5/11/2018 ημέρα Δευτέρα και συμμετείχαν σε αυτόν οι οικονομικοί φορείς: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. SALAS INTER GROUP ΕΚΔ. Α.Ε. – 
KORΙΝTHIAN PALACE CATERING 
A.E. 

2794 27.4.2018 96103/25.4.2018 

2. ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

2876 30.4.2018 93334/26.4.2018 
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6. την με α/α ηλεκτρονική προσφορά συστήματος: 93334/26.4.2018 της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., της οποίας η τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, 

7. την με αριθμ.109(επαναληπτική)/24.08.2018 απόφαση της Συγκλήτου με θέμα: «Ανάδειξη τελικού 
αναδόχου/κατακύρωση του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 
για τη σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 01.01.2019 έως 31.12.2021» με 
ΑΔΑΜ: 19AWRD004306965 και ΑΔΑ:6ΙΖΜ469Β7Λ-126, 

8. το με αριθμ.79539/04.01.2019(ΑΠ εισερχομένου 1/04.01.2019) έγγραφο του Ζ’ Κλιμακίου, της Δ/νσης 
Γραμματείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο κοινοποιεί στην 
Κεντρική Δ/νση Οικ. Υποθέσεων του Παν. Αιγαίου, το αντίγραφο αποσπάσματος  της υπ’ αρ. 476/2018 
πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου Ε.Σ., βάσει του οποίου το Ελεγκτικό Συνέδριο απεφάνθη για την νομιμότητα 
των στοιχείων της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο τη 
Σίτιση των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες Μυτιλήνης, Λήμνου, 
Ρόδου, Σάμου, Χίου και Σύρου για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2021, προϋπολογιζόμενης δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(4.050.000,00€), (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του 
υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της εταιρείας 
με την επωνυμία ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., 

9. ότι η έκδοση των παραστατικών σίτισης ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα, η εκκαθάριση και η πληρωμή 
τους, θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του αρχικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, Οικονομικού Έτους 2019, από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  
 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

1.1 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση του έργου: «Σίτιση των φοιτητών/τριών του Πανεπιστήμιου 
Αιγαίου από 1η Ιανουαρίου του 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2021». 

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις ειδικά διαμορφωμένες για μαζική σίτιση εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστήμιου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη Λέσβου, στη Ρόδο, στη Μύρινα Λήμνου, στο Καρλόβασι Σάμου, στη 
Χίο και στην Ερμούπολη Σύρου. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική και 
Οικονομική προσφορά του αναδόχου.  

 Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.050.000,00€ (τεσσάρων εκατομμυρίων 
πενήντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για την παροχή έτοιμων 
ημερήσιων σιτηρεσίων. 

 Ένα ημερήσιο σιτηρέσιο αποτελείται από πρωινό, γεύμα και δείπνο. 

Προϋπολογισμός σύμβασης τριετίας CPV 

4.050.000,00€ 
55322000 

(Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων) 

 

Η δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Ιδρύματος των οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021 σε 
βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» του Τακτικού 
Προϋπολογισμού ως εξής: 

 

Δαπάνη οικονομικού έτους Ποσό με ΦΠΑ 

2019 1.350.000,00€ 

2020 1.350.000,00€ 
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2021 1.350.000,00€ 

Σύνολο 4.050.000,00€ 

 

Ο αριθμός των προσφερόμενων ημερησίων σιτηρεσίων θα είναι δυναμικός σύμφωνα με τον παρακάτω 
τύπο και θα εξαρτάται από την ετήσια επιχορήγηση και τις ημέρες σίτισης, οι οποίες προκύπτουν από τον 
ορισμό του ακαδημαϊκού έτους με σχετική ετήσια απόφαση της Συγκλήτου:  
 

                                                                  Ετήσια επιχορήγηση 
Αριθμός σιτηρεσίων = ------------------------------------------------------------------------- 

                                                                 ΧΧΧ Ημέρες Σίτισης * τιμή σιτηρεσίου 
 
Μετά την οριστικοποίηση και την έγκριση του προϋπολογισμού για κάθε οικονομικό έτος, καθώς και μετά 
την ως άνω αναφερόμενη ετήσια απόφαση Συγκλήτου, ο πίνακας των σιτηρεσίων θα τροποποιείται με 
απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο. Η τωρινή αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου είναι 
2,25€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για κάθε φοιτητή/τρια που δικαιούται δωρεάν σίτιση, για τρία γεύματα 
(πρωί-μεσημέρι-βράδυ) ημερησίως όπως αυτή προβλέπεται στην Κ.Υ.Α αρ. Φ.547452/Β3/2007 του 
Υπουργείου Οικονομικών και ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 836 Β/30-05-07).  
Ο ενδεικτικός αριθμός ημερήσιων σιτηρεσίων καταγράφεται ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα στον 
παρακάτω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με Α.Π.: 13844/Β2/26-01-2018, συνολικού ποσού 4.050.000,00€, για την σίτιση του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα έτη 2019, 2020 και 2021, την τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου σύμφωνα με 
την ως άνω Κ.Υ.Α. και τις ημέρες σίτισης του ακαδημαϊκού έτους.  
 

Πανεπιστημιακές Μονάδες Ενδεικτικός Αριθμός ημερήσιων σιτηρεσίων  

Μυτιλήνης 538 

Χίου 344 

Σάμου 424 

Λήμνου 65 

Ρόδου 347 

Σύρου 102 

ΣΥΝΟΛΟ 1820 

 

Τονίζεται ότι: 
Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης και οι προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζόμενων ορίζονται στο άρθ. 1 της Κ.Υ.Α. 

Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965 Β/18-06-2012). 

 Μετά την οριστικοποίηση και την έγκριση του προϋπολογισμού για κάθε οικονομικό έτος, καθώς 
και μετά τον ορισμό του ακαδημαϊκού έτους με σχετική απόφαση Συγκλήτου θα δίδεται στον 
ανάδοχο κατανομή του αριθμού των σιτηρεσίων ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα. 

Η αύξηση/μείωση του αριθμού των ημερήσιων σιτηρεσίων μεταξύ των Πανεπιστημιακών Μονάδων δεν θα 
ξεπερνάει το 15%. 
 Ο αριθμός των ημερήσιων σιτηρεσίων ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα ενδέχεται να τροποποιηθεί σε 
περίπτωση αλλαγής των συντελεστών του ΦΠΑ  στα νησιά του Αιγαίου ή σε περίπτωση διαφοροποιήσεων 
μεταξύ τους. 
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1.2 Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες, συγκεκριμένα από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με την ετήσια 
σχετική Απόφαση της Συγκλήτου, και διακόπτεται μόνο κατά τις περιόδους των διακοπών Χριστουγέννων 
και Πάσχα. Ως περίοδοι διακοπών θεωρούνται από την 24η Δεκεμβρίου έως και την 6η Ιανουαρίου, από την 
Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή του Πάσχα, καθώς και οι θερινές διακοπές, οι οποίες προκύπτουν 
από την ως άνω απόφαση της Συγκλήτου. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους ή και της 
εξεταστικής περιόδου, παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση των φοιτητών/τριών. 
 

1.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 11 εδάφ. δ’ του άρθ. 221 του Ν. 
4412/2016.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 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 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, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, 
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 υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 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. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 219 του 
Ν. 4412/2016.  

 

1.4 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

 
Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό 4887023936 και 
ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού 5% της 
συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, ποσού (163.500,00€). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται τμηματικά, με σταδιακή αποδέσμευση κατά έτος κατά το ποσό 
που αναλογεί στην αξία του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκαν οριστικά. Για την σταδιακή 
αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου κατόπιν αιτήματος του 
αναδόχου και έγκριση από την αναθέτουσα αρχή.  
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης είναι έως τις 31/03/2022.  
Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εκτέλεση του συνόλου των 
παρεχόμενων υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε ζημία με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται ειδικώς στην παρούσα. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης προ ΦΠΑ. 

1.5 Τρόπος πληρωμής  

H αμοιβή θα καταβάλλεται ανά δεκαπενθήμερο, και θα πραγματοποιείται εντός του επομένου μήνα, για το 
προηγούμενο δεκαπενθήμερο παροχής της υπηρεσίας, ύστερα από την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Πανεπιστημίου, για την καλή εκτέλεση του σχετικού έργου 
σίτισης από τον ανάδοχο, κατά το λήξαν δεκαπενθήμερο. Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται για κάθε 
Πανεπιστημιακή Μονάδα ξεχωριστά. Το ποσό του τιμολογίου θα είναι ίσο με τον μέγιστο αριθμό ημερήσιων 
σιτηρεσίων ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα όπως αυτός θα είναι καταγεγραμμένος στην κατανομή που θα 
δίνεται στον ανάδοχο, επί της τιμής του ημερήσιου σιτηρεσίου πολλαπλασιασμένο επί των αναλογούντων 
ημερών σίτισης. H πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο 
όνομα του αναδόχου, με βάση το τιμολόγιό του και ύστερα από θεώρηση (του Εντάλματος) από την 
αρμόδια Υπηρεσία (με την προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείο 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη σίτιση των φοιτητών/τριών). 

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβάλλεται μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
άρθ. 200, παρ. 5, του Ν. 4412/2016, εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) Τιμολόγιο του αναδόχου,  
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, 
γ) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, από την εκάστοτε Επιτροπή της κάθε 
Πανεπιστημιακής Μονάδας σύμφωνα με το άρθ. 219 του Ν. 4412/2016, εγκεκριμένο από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής. 
Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις – Περιφερειακά 
Τμήματα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως εξής: 
1. Μυτιλήνης, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100, Μυτιλήνη (κ. Κάιτατζης, τηλ. 22510 36921) 
2. Χίου, Μιχάλων - 8, 82100, Χίος (κα Σαλιάρη, τηλ. 22710 35021) 
3. Σάμου, κτήριο «Ηγεμονείο» Καρλόβασι, 83200, Σάμος (κ. Κυριακού, τηλ. 22730 82015) 
4. Ρόδου, Δημοκρατίας - 1, 85100, Ρόδος (κα Διαμαντάρα, τηλ. 22410 99026) 
5. Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως - 1, 84100, Ερμούπολη (κ. Καϊλης, τηλ. 22810 97024) 
6. Λήμνου, Μητροπολίτη Ιωακείμ - 2, 81400, Μύρινα (κα Αντωνοπούλου, τηλ. 22540 83011) 
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% 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 (άρθ. 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 
3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθ. 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει 
και ΚΥΑ αρ. 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, 
γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
ε
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δ) 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 άρθ. 36 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία 
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 άρθ. 36 του Ν. 4412/2016 

1.6 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από 
τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.  

1.7 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ο ανάδοχος δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή 
λύση αυτής, να τηρήσει εμπιστευτικές τις πληροφορίες και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 
οποιαδήποτε έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή 
πληροφορία που σχετίζεται με την προμήθεια που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση 
της αναθέτουσας αρχής. 

Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη, πρακτικά και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για 
θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η διακήρυξη, η τεχνική προσφορά 
του αναδόχου και η οικονομική του προσφορά. 
 

1.8 Υπεργολαβία 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθ. 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 
υπεργολάβο/ους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ων της σύμβασης είτε από 
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 της διακήρυξης, 
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθ. 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθ. 131 του Ν. 
4412/2016. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν 
τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης. 

1.9  Παρακολούθηση της σύμβασης  

1.9.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθ. 216 του Ν. 
4412/2016, και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας 
(Π.Σ.Φ.Μ.) κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας, σύμφωνα με το άρθ. 29 του Π.Δ. 155/09 (ΦΕΚ 197 Α/1-10-
2009): Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο και θα 
εισηγείται στη Σύγκλητο για όλα τα 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 άρθ. 132 του Ν. 4412/2016. 

Εάν τα Π.Σ.Φ.Μ. των Πανεπιστημιακών Μονάδων διαπιστώσουν αποκλίσεις στους όρους της σύμβασης ή 
πρόθεση παραπλάνησης της αναθέτουσας αρχής, τότε ενημερώνουν τις αντίστοιχες Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Παραλαβής των Πανεπιστημιακών Μονάδων και εισηγούνται στα αρμόδια όργανα 
την έναρξη των διαδικασιών για τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

H λειτουργία του εστιατορίου, ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών, 
της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού, καθώς και ο έλεγχος της καθαριότητας 
του χώρου σίτισης διενεργείται από το Π.Σ.Φ.Μ. σε ημερομηνίες που θα καθορίζει η διοίκηση του 
Πανεπιστημίου ή το ίδιο και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που ενεργείται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία Υπουργείου ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.).  

Το εκάστοτε Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας απαρτίζεται από ένα Πρόεδρο Τμήματος 
που λειτουργεί στην έδρα της οικείας Πανεπιστημιακής Μονάδας, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενο από το 
νόμιμο αναπληρωτή του, δύο διοικητικούς υπαλλήλους αρμόδιους για θέματα φοιτητικής μέριμνας με τους 
αναπληρωτές τους που υπηρετούν στην έδρα της οικείας Πανεπιστημιακής Μονάδας και έναν εκπρόσωπο 
των φοιτητών/τριών της έδρας της Πανεπιστημιακής Μονάδας με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται 
από κοινού από τα ΔΣ των οικείων Φοιτητικών Συλλόγων. Γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή 
του ορίζεται ένας εκ των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετεί στην έδρα της οικείας Πανεπιστημιακής 
Μονάδας.  

Το ανωτέρω όργανο παρακολουθεί την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, τα δε 
πορίσματά τους τα υποβάλλουν στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου για ενημέρωση και λήψη σχετικών 
αποφάσεων. 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και η διαδικασία εκτέλεσης του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση και οποιεσδήποτε αλλαγές του θα γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη 
αναθέτουσας αρχής και αναδόχου.  

1.9.2. Το Π.Σ.Φ.Μ. με απόφασή του ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα 
εισηγητή ένα από τα μέλη του. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλα μέλη του για την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
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Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη του Π.Σ.Φ.Μ. που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

1.10 Κήρυξη αναδόχου  εκπτώτου - Κυρώσεις  

1.10.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος, άρθ. 203 του Ν. 4412/2016, από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, δεν 
εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 
αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση επιβάλλεται, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ολική κατάπτωση της εγγύησης 
συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
1.10.2. Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις η αρμόδια Επιτροπή 
θα εισηγείται στο διοικητικό της όργανο, την επιβολή χρηματικών και διοικητικών προστίμων. Σε διάστημα 
ενός μήνα το αρμόδιο διοικούν όργανο της αναθέτουσας αρχής υποχρεούται να επικυρώσει ή να απορρίψει 
το πρόστιμο ή την ποινή. Σε περίπτωση επιβολής τριών προστίμων η σύμβαση καταγγέλλεται ύστερα από 
απόφαση του αρμόδιου αποφασίζοντος οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κινείται η διαδικασία 
έκπτωσης του αναδόχου και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του 
Πανεπιστημίου. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται αν η Επιτροπή επιπλήξει εγγράφως για περισσότερες από 
έξι (6) φορές τον ανάδοχο  

Κυρώσεις επιβάλλονται στις κάτωθι περιπτώσεις: 

α. Κατά τον έλεγχο της ποσότητας του βάρους οποιασδήποτε μερίδας, επιτρέπεται να διαπιστωθεί 
απόκλιση μέχρι 10% από τα όρια που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται όμως να 
διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση βάρους σε σύνολο δειγματοληψίας πέντε μερίδων. Εάν διαπιστωθεί 
απόκλιση από τις εν λόγω προδιαγραφές επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€). 
Επίσης, σε περίπτωση μη τήρησης του προβλεπόμενου από την προσφορά αριθμού των εναλλακτικών 
πιάτων, θα επιβάλλεται αντίστοιχη με την παραπάνω, αναφερόμενη χρηματική ποινή. 

β. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον εργαστηριακό έλεγχο ότι δεν τηρούνται οι ποιοτικές 
προδιαγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, οι ποινές θα είναι τριπλάσιες από αυτές που 
αφορούν στον έλεγχο των ποσοτήτων. 

γ. Σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό, αριθμητικά δεν θα είναι ακριβώς αυτό που προτείνεται 
στην προσφορά, η ποινή θα είναι όπως στην παραπάνω β’ περίπτωση. 

δ. Εάν σε επόμενο έλεγχο διαπιστωθεί παρόμοια παράβαση η χρηματική ποινή διπλασιάζεται. 

ε. Εάν κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις επαναληφθεί, κατόπιν αποφάσεως της Συγκλήτου ή άλλου 
αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος, κινείται η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου και η κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

στ. Οι παραπάνω χρηματικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση της Συγκλήτου ή άλλου αρμόδιου οργάνου 
και η παρακράτηση των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται από το αμέσως επόμενο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής του αναδόχου. 

ζ. Σε περίπτωση αθετήσεως των όρων της σύμβασης ή σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται 
απόλυτα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της παρούσας ή δεν συμμορφώνεται προς τις 
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υποδείξεις του αρμοδίου διοικούντος οργάνου του Πανεπιστημίου, με εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής 
και των άλλων υπηρεσιών (Αγορανομία, Υγειονομικό κ.λ.π.) για την εύρυθμη και άψογη λειτουργία του 
εστιατορίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση και να 
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, ο οποίος πέρα από τις άλλες συνέπειες που προβλέπονται από τη σχετική 
νομοθεσία και την παρούσα σύμβαση, βαρύνεται και με ποινική ρήτρα ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000,00€) η οποία θα εισπραχθεί με την διαδικασία εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 

η. Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές ή βλάβες στον εξοπλισμό των Φ.Ε. που ανήκουν στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή γενικότερα στους χώρους των Φ.Ε. από αμέλεια ή κακό χειρισμό του αναδόχου, 
εκτός από την καταβολή της δαπάνης επισκευής και των ανταλλακτικών, επιβάλλεται και χρηματικό 
πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου αποφασίζοντος οργάνου έπειτα από 
γραπτή εισήγηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και οι τυχόν τόκοι επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή 
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

1.11 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, σύμφωνα με το άρθ. 202 του Ν. 4412/2016, όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
α) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία 
για την περαίωση της σύμβασης,  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 

1.12  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα του δημοσίου 
συμφέροντος.  
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της 
Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό. 
Εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δύναται επίσης να προσφύγουν, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια 
συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα 
οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.  

1.13 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθ. 133 του Ν. 4412/2016, 
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 άρθ. 132 του Ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης 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. 
 

1.14 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της 
παραγράφου: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις  της παρούσας, να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με το άρθ. 205 του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περ. δ’ της παρ. 11 
του άρθ. 221 οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

1.15 Ανωτέρα Βία  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας 
βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι 
παρακάτω:  
(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου, 
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα, (4) Σεισμός, (5) Πόλεμος.  
Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί 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 υποχρεούται 
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά 
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 

1.16 Εκχώρηση Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων 
Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα δικαιώματα ή 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  
Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του συμβατικού τιμήματος της υπογραφείσας 
σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση της 
αναθέτουσας αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την 
αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την 
Τράπεζα.  
Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά με την εξέλιξη 
της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε, εάν λόγω έκπτωσης του 
αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω άλλων συναφών 
περιστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σύμβαση ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας. 
 

1.17 Υποχρεώσεις αναδόχου  
Ο ανάδοχος με την εγκατάστασή του στα εστιατόρια και την έναρξη λειτουργίας τους, είναι υποχρεωμένος 
να προσκομίσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας (Π.Σ.Φ.Μ.) τα εξής:  

α. άδεια λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων στο όνομά του από την αρμόδια αρχή. 

β. βιβλιάριο υγείας εργασίας όλων των προσώπων που θα απασχοληθούν στα εστιατόρια.  
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Ο ανάδοχος με την ανάληψη του έργου θα προχωρήσει στις εξής ενέργειες:  

➢ Προσαρμογή των εγκαταστάσεων και εστιατορίων με τις απαιτήσεις του προτύπου ασφάλειας τροφίμων 
ISO 22000:2005 και πιστοποίησή τους. 

➢ Εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ιχνηλασιμότητας τροφίμων ISO 22005:2007 σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

➢ Νέες επενδύσεις στον εξοπλισμό παραγωγής και διάθεσης των γευμάτων, αλλά και στις τραπεζαρίες των 
εστιατορίων, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχει η σύγχρονη εστιατορική τέχνη σε 
εξοπλισμό, μέσα και συνθήκες εξυπηρέτησης των πελατών της. 

 Συστηματικός τρόπος διαχείρισης των Ά υλών, εφαρμόζοντας την ιχνηλασιμότητα και θεσμοθέτηση 
ύπαρξης εγγράφου καταστροφών και περισσευούμενου φαγητού. 

➢ Διάθεση επαρκούς και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού, με υψηλά κριτήρια επιλογής. 

➢ Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανακύκλωσης ISO 14001:2004. 

➢ Εφαρμογή συστήματος ποιότητας ISO 9001:2008. 

➢ Εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 
18001:2013. 

➢ Πιστοποίηση κατά HALAL για τις διατροφικές ανάγκες Μουσουλμάνων. 

➢ Κατάρτιση Ειδικών Μενού πιστοποιημένη από διακεκριμένο Διατροφολόγο για ευαίσθητες ομάδες που 
χρίζουν ειδικής διατροφικής αντιμετώπισης.  

Επίσης:  

1. O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τον πλέον κατάλληλο εξοπλισμό και τα απαραίτητα πολύ 
καλής ποιότητας σκεύη και έπιπλα για την απρόσκοπτη λειτουργία του εστιατορίου, δηλαδή τραπέζια, 
καθίσματα, φούρνο, βραστήρες, ψυγεία, πάγκους, λάντζες, δίσκους, πιάτα, ποτήρια (γυάλινα), μπουκάλες, 
μαχαιροπήρουνα, αλατιέρες, πιπεριέρες, μαγειρικά σκεύη, εργαλεία, κ.λ.π. σε αριθμό που να επαρκεί για 
την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων ατόμων του Πανεπιστημίου.  

2. Ο ανάδοχος μετά την λήξη της σύμβασής του με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δικαιούται να πάρει μαζί του 
τον κινητό εξοπλισμό που αγόρασε με δικά του έξοδα. Επίσης μέσα σε (10) δέκα εργάσιμες μέρες μετά την 
λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους χώρους που του παραχωρήθηκαν 
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε αρίστη κατάσταση, με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.   

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ν’ αντικαταστήσει τα καταστραφέντα και απολεσθέντα είδη, με 

ισάριθμα ίδιας ποιότητας, ή να καταβάλει στο Πανεπιστήμιο το απαιτούμενο για την αντικατάστασή τους 

χρηματικό ποσό, πριν την απογραφή του εξοπλισμού κατά την παράδοση – παραλαβή των χώρων εστίασης. 

4. Tα φαγητά θα προσφέρονται στους σιτιζόμενους του Πανεπιστημίου στις πόλεις Μυτιλήνη Λέσβου, 

Μύρινα Λήμνου, Ρόδο, Χίο, Καρλόβασι Σάμου και Ερμούπολη Σύρου, όπου λειτουργούν Σχολές και Τμήματα 

του Ιδρύματος. Οι χώροι στους οποίους θα παρέχεται η σίτιση στις πόλεις αυτές θα παραχωρηθούν από το 

Πανεπιστήμιο (χωρίς αντάλλαγμα για την εκμετάλλευσή τους) στον ανάδοχο.  

5. Tα φαγητά θα παρασκευάζονται σε κατάλληλους χώρους και από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Οι χώροι παρασκευής των φαγητών θα προσδιορίζονται στην προσφορά του αναδόχου (προκειμένου να 

ελέγχονται από το Π.Σ.Φ.Μ.) και πρέπει να είναι διαφορετικοί για την επεξεργασία λαχανικών, κόκκινου 

κρέατος, λευκού κρέατος και ψαριών με βάση τη σχετική νομοθεσία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσφέρει:  

1. τέσσερα (4) πρώτα πιάτα και στα δύο γεύματα, 
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2. τέσσερα (4) κυρίως πιάτα στο γεύμα, 

3. τρία (3) στο δείπνο, 

4. τρία (3) είδη γαρνιτούρας και στα δύο γεύματα, 

5. έξι (6) είδη σαλάτας γαρνιτούρας και στα δύο γεύματα, 

6. τυρί φέτα και στα δύο γεύματα, 

7. τυρί και στα δύο γεύματα, 

8. τρία (3) είδη φρούτων και στα δύο γεύματα, 

9. τρία (3) είδη γλυκού και στα δύο γεύματα, 

10. δύο (2) είδη γάλακτος και στα δύο γεύματα.  

Tα ημερήσια γεύματα πρέπει να αποτελούνται από φαγητά φρέσκα (παρασκευασμένα την ίδια ημέρα). 

6. O ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη τα τρόφιμα και 

υλικά για την παρασκευή των φαγητών, ευθυνόμενος για την ποιότητά τους, επιλέγοντας αξιόπιστους 

προμηθευτές και αξιολογώντας διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών τους.  

7. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος σιτίζει άλλο άτομο που δεν είναι φοιτητής/τρια του Πανεπιστήμιου ή δεν 

ανήκει στις κατηγορίες της περ. 13 της παρούσας παραγράφου, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής 

ρήτρας μέχρι πεντακοσίων (500,00€) ευρώ για κάθε άτομο, επιβαλλομένης με απόφαση της Συγκλήτου. 

8. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη για: 

α. την τοποθέτηση του ψωμιού, των μαχαιροπήρουνων, των ποτηριών, και των χαρτοπετσετών, σε 

σημείο ευρισκόμενο πριν από τη γραμμή σερβιρίσματος του φαγητού και του ελαιόλαδου για τις σαλάτες 

και των λοιπών αρτυμάτων και καρυκευμάτων στους κατάλληλους χώρους, που προβλέπονται γι’ αυτά, 

αμέσως μετά την γραμμή σερβιρίσματος. Για το ελαιόλαδο προβλέπεται η τοποθέτηση του και άνω των 

τραπεζιών σίτισης σε μικρές ποσότητες.  

β. την παραλαβή των δίσκων με τα άπλυτα, καθώς και όλες τις απαιτούμενες στη συνέχεια εργασίες για το 

πλύσιμο, το στέγνωμα και την τακτοποίηση των καθαρών ειδών εστιάσεως. 

γ. την επιμελημένη συλλογή των απορριμμάτων και υπολειμμάτων των φαγητών και την ασφαλή φύλαξή 

τους σε σακούλες και κλειστούς κάδους μέχρι να μεταφερθούν στο χώρο αποκομιδής τους, εφαρμόζοντας 

τις αρχές διαχείρισης απορριμμάτων βάσει των οδηγιών υγιεινής εκ της νομοθεσίας. Οι εσωτερικοί κάδοι 

αποκομιδής πρέπει να πλένονται κάθε φορά που ορατοί ρύποι και οσμές είναι παρόντα. 

δ. την καθημερινή καθαριότητα και συχνή απολύμανση όλων των χώρων των Φοιτητικών Εστιατορίων. Η 

διατήρηση ανά πάσα στιγμή καθαρών των αιθουσών των εστιατορίων κατά τις ώρες του φαγητού (τραπέζια, 

καθίσματα, δάπεδα, τζάμια και τουαλέτες) πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα του αναδόχου. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι το προσωπικό που θα απασχολείται με την καθαριότητα οποιουδήποτε χώρου 

δεν θα χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση σε διαδικασία προετοιμασίας, παρασκευής και διανομής 

φαγητού. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των χώρων και των ειδών εστιάσεως, 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

ε. την έγκαιρη επιμόρφωση και ενημέρωση του προσωπικού για τη λειτουργία και σωστή χρησιμοποίηση 

του εξοπλισμού, με ευθύνη του. 

στ. την αποκατάσταση φθορών ή βλαβών που δεν απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Σε περίπτωση 

που προκαλούνται φθορές ή βλάβες από αμέλεια ή κακό χειρισμό, εκτός από την καταβολή της δαπάνης 
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επισκευής και των ανταλλακτικών, επιβάλλεται και πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση 

της Συγκλήτου έπειτα από εισήγηση του Π.Σ.Φ.Μ.. 

ζ. τη χορήγηση στο προσωπικό ομοιόμορφων στολών εργασίας. Το προσωπικό θα τηρεί όλους τους Κανόνες 

Υγιεινής φέροντας πάντα την κατάλληλη ενδυμασία (σκούφια, ρόμπα, ποδιά, γάντια), ενώ σε συνεργασία 

με τον Υπεύθυνο Ποιότητας θα ενημερώνεται συνεχώς σε θέματα ποιότητας . 

9. O ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και επιτροπές και να διευκολύνει 

τα όργανα που τον ασκούν. 

10. O ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που υπάγονται στο 

εστιατόριο. 

11. O ανάδοχος μπορεί να προσφέρει αναψυκτικά και εμφιαλωμένα νερά στους φοιτητές/τριες ύστερα από 

έγκριση του Πανεπιστημίου και σε τιμές που θα καθορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όσον αφορά στις Πανεπιστημιακές Μονάδες της Χίου και της Λήμνου, να 

παρέχει δωρεάν ένα ατομικό μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού 0,5 lt (ένα κατά το μεσημεριανό και ένα κατά 

το βραδινό γεύμα), για κάθε φοιτητή που δικαιούται δωρεάν σίτιση, δεδομένου ότι το νερό των δικτύων 

των πόλεων Χίου και Μύρινας Λήμνου όπου εδρεύουν τα Πανεπιστημιακά Τμήματα δεν είναι πόσιμο.  

Για τις συγκεκριμένες Πανεπιστημιακές μονάδες ο ανάδοχος οφείλει να διενεργεί τακτικούς χημικούς 

ελέγχους στο νερό πλύσης φρούτων, λαχανικών, σκευών και παρασκευής φαγητών και να διασφαλίζει τη 

χρήση του μόνο εάν αυτό είναι κατάλληλο για αυτές τις διαδικασίες με βάση τη νομοθεσία.  

Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει  βεβαίωση περί ποιότητας νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των νήσων Χίου και Λήμνου, εντός τριμήνου από την έναρξη 

της σύμβασης και για τα επόμενα έτη μία βεβαίωση ανά έτος σίτισης .   

13. O ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το εστιατόριο και τις εγκαταστάσεις του, αποκλειστικά για 

την σίτιση φοιτητών/τριών και άλλων προσώπων που έχουν την έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Χορευτικές ή ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις φοιτητικών ή άλλων Πανεπιστημιακών συλλόγων, 

επιτρέπονται μετά από την έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατόπιν υποβολής σχετικού 

αιτήματος. 

14. O ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό (σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην τεχνική του προσφορά) για την πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών/τριών, 

επίσης υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Πανεπιστήμιο 

ουδεμία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της μη ασφάλισης αυτού (προσωπικού). 

15. Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, 

γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσημα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας κ.λ.π.) που θα κατατεθούν στον 

ανάδοχο και θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των Υπηρεσιών Υγιεινής της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και των μελών των αρμόδιων Επιτροπών του Πανεπιστημίου.  

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους και τις διατάξεις της εργατικής 

Νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας, τήρηση των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων για τις δικαιούμενες 

αποδοχές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π. καθώς και να χρησιμοποιεί μόνο προσωπικό που 

θα είναι ασφαλισμένο απ' αυτόν στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό. 

17. Επίσης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους Νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν, για την υγεία και 

ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχολείται σε όλους του χώρους των Φοιτητικών Εστιατορίων, προς 

αποφυγή τυχόν εργατικού ατυχήματος. 



ΑΔΑ: ΨΨΦΩ469Β7Λ-90Μ



ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2021 

 

Σελίδα 14 

18. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής ή των αρμοδίων 

υπηρεσιακών παραγόντων, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, αν 

κρίνει ότι οι υπηρετούντες δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών. 

19. Επίσης η Σύγκλητος, μετά από εισήγηση των παραπάνω αρμοδίων οργάνων και με ειδικά αιτιολογημένη 

απόφασή του, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει υπάλληλο του εστιατορίου για λόγους 

υγείας (ψυχικό ή μεταδοτικό νόσημα), ανάρμοστης συμπεριφοράς ή έλλειψης καθαριότητας. O 

απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούμενη αποζημίωση από το Πανεπιστήμιο. 

20. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να παραδίδει φαγητό σε σκεύη φύλαξης 

φαγητού, τα οποία φέρνουν οι σιτιζόμενοι. 

21. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό (όπως 

αναφέρεται στη τεχνική του προσφορα) για την παρακολούθηση της λειτουργίας, τη συντήρηση και τη 

διατήρηση σε καλή κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των εστιατορίων καθώς και για το 

συχνό καθαρισμό των λιποσυλλεκτών, σε συνεργασία με την υπηρεσία συντήρησης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δική του δαπάνη όλα τα σχετικά αναλώσιμα, όπως, π.χ. 

λαμπτήρες, φίλτρα κ.λ.π. 

22. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πολιτική ανακύκλωσης των διαφόρων ανακυκλώσιμων υλικών 

που χρησιμοποιούνται στους χώρους των Φ.Ε. (χάρτινες, πλαστικές, γυάλινες, μεταλλικές συσκευασίες, 

κ.ά.). 

23. Ο ακριβής εξοπλισμός θα καταγραφεί κατά την παράδοση στον ανάδοχο και η διαδικασία αυτή θα 

επαναληφθεί κατά τη λήξη της σύμβασης. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της 

ορθής λειτουργίας και χρήσης του εξοπλισμού στα εστιατόριά του ανά πάσα στιγμή.  

24. Ο ανάδοχος οφείλει να δίνει στοιχεία για τον αριθμό των σιτιζομένων ανά κατηγορία (δικαιούχοι 

δωρεάν σίτισης και μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης) στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου κάθε μήνα με 

τη μορφή που θα υποδειχτεί από τη Διοίκηση και ή/και την αρμόδια Επιτροπή. 

25. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία 

ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση 

της εν λόγω σύμβασης και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο ή στους 

ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

26. Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεσή της. 

27. Παρακολούθηση και τήρηση αρχείων:  

α) Ο Υπεύθυνος για την Υγιεινή είναι αρμόδιος για να διασφαλίζει ότι η υγιεινή πρακτική των υπαλλήλων, 
ο τρόπος διακίνησης προσωπικού και τροφίμων στους χώρους, η διαχείριση των διαδικασιών εξυγίανσης 
και οι διαδικασίες καθαρισμού τηρούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Ο υπεύθυνος για 
την υγιεινή που ορίζεται για κάθε βάρδια παρακολουθεί τις διαδικασίες εξυγίανσης δύο φορές κατά τη 
διάρκεια της βάρδιας. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο αντίστοιχο έντυπο.  

β) Μικροβιολογικός έλεγχος και πρόγραμμα παρακολούθησης χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει και να 
ελέγξει το φορτίο των μικροβίων στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, ωμά και 
μαγειρεμένα. Μια φορά το μήνα και από κάθε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα, ο 
Επιστημονικός Συνεργάτης διεξάγει μικροβιολογική παρακολούθηση for total plate counts. Παίρνει με τη 
μέθοδο των βυσμάτων δείγμα από επιφάνεια, ή εκτελεί swab test σε τρία τυχαία κομμάτια του εξοπλισμού 
τόσο του χώρου επεξεργασίας των νωπών προϊόντων όσο και του χώρου επεξεργασίας των μαγειρεμένων. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρώτα λαμβάνονται δείγματα από την περιοχή των μαγειρεμένων και κατόπιν από την περιοχή 
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των ωμών προϊόντων. Τα δείγματα σπείρονται και επωάζονται στους 35 οC για 48 ώρες. Οι αποικίες 
καταμετρούνται και καταγράφονται ως CFU ανά τετραγωνικό εκατοστό επιφανείας που λήφθηκε. Οι 
μικροβιολογικές καταμετρήσεις αναφέρονται στο establishment form M-1.  

Διορθωτικές ενέργειες: 

Όταν ο υπεύθυνος για την υγιεινή ανακαλύπτει προβλήματα στην εξυγίανση, ενημερώνει τον υπεύθυνο 
παραγωγής. Ο υπεύθυνος παραγωγής διακόπτει την παραγωγική διαδικασία, αν το κρίνει απαραίτητο, και 
επισημαίνει στο προσωπικό παραγωγής να αναλάβει τις απαιτούμενες δράσεις για να διορθωθούν τα 
προβλήματα στην εξυγίανση. Εάν κρίνεται απαραίτητο, το προσωπικό στην παραγωγή επανεκπαιδεύεται. 
Οι διορθωτικές ενέργειες καταγράφονται στο αντίστοιχο έντυπο. 

28. Να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος για τη διασφάλιση των σιτιζoμένων αλλά και του προσωπικού του έχει 
συνάψει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Προϊόντος και Εργοδότη με την εταιρία 
«INTERAMERICAN».  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Η εταιρία προσφέρει προς τους σιτιζόμενους φοιτητές τις παρακάτω επιπλέον παροχές : 

✓ ενισχυμένο μενού στους αιμοδότες φοιτητές. 

✓ δωρεάν σίτιση στους αριστούχους φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση. 

✓ δωρεάν σίτισης στους επισκέπτες φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής ή ημεδαπής που φιλοξενούνται 

για μικρά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.  

✓ στήριξη στις πρωταθλήτριες ομάδες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και κολύμβησης με αθλητικές ενδυμασίες. 

✓ κάλυψη σε εξοπλισμό στις πολιτιστικές εκδηλώσεις των φοιτητών που συνδιοργανώνονται με το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

✓ παροχή δυνατότητας σε έξι (6) φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ένας/μία ανά Πανεπιστημιακή 

Μονάδα) να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην εταιρία του αναδόχου. 

✓ πέντε Υποτροφίες συνολικής αξίας 5.000€: Από 1.000€ για τους πέντε καλύτερους Πρωτοετείς Φοιτητές, 

με βάση την τελική βαθμολογία καθ΄ υπόδειξη της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

✓ διάθεση του ποσού των 3.000€ για πολιτιστικά δρώμενα σε φοιτητές, σε συνεννόηση με τους συλλόγους 

και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

✓ παροχή Internet στα Φοιτητικά Εστιατόρια ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ WI-FI. 

 προσαρμογή του μενού στις εθιμοτυπικές διατροφικές συνήθειες συγκεκριμένων ημερών του έτους, 

π.χ. Καθαρά Δευτέρα λαγάνα αντί άρτου, την 25η Μαρτίου ψάρι, κλπ. 

✓ προσφορά 2000 σουβλάκια την ημέρα της Τσικνοπέμπτης για το εθιμοτυπικό «τσίκνισμα» σε 

πολιτιστικούς Φοιτητικούς Συλλόγους.  

✓ διοργάνωση «Μαθημάτων Μαγειρικής Τέχνης» από τους chef της εταιρίας και Γευσιγνωσία από τους 

Φοιτητές στο χώρο των Φοιτητικών Εστιατορίων.  

✓ δωρεάν μπουφέ (γλυκίσματα, καφέδες, αναψυκτικά) για όλες τις ορκωμοσίες των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

✓ διοργάνωση έξι (6) ημερίδων (1 σε κάθε φοιτητικό εστιατόριο) με την συνδρομή συνεργαζόμενων 

διατροφολόγων – διαιτολόγων της εταιρίας εντός των Φοιτητικών Εστιατορίων, με σκοπό την ανάδειξη των 
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κανόνων υγιεινής διατροφής, τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής και όλα τα στοιχεία που λήφθηκαν 

υπόψη για την κατάρτιση του μενού σίτισης.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Η εταιρία προσφέρει προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τις ακόλουθες επιπλέον παροχές ανά έτος :  

✓ Δέκα (10) δωρεάν επιπλέον δεξιώσεις-κοκτέιλ μπουφέ των 100 ατόμων ανά έτος εντός των 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

✓ Δέκα (10) δωρεάν coffee breaks των 100 ατόμων ανά έτος εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

✓ Χίλια (1000) σάντουιτς , χίλια (1000) κρουασάν και χίλιους (1000) χυμούς στη διάθεση του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου για να καλύψει ανάγκες των μελών του για εκπαιδευτικές εκδρομές ή ελαφρύ γεύμα. 

✓ Δωρεάν κάλυψη των συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με coffee break και snack 

γεύματα. 

✓ Τις βασιλόπιτες κάθε έτους στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις ανάγκες τις ετήσιας κοπής 

πίτας. 

 

1.18 Όροι λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων  
1. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 
για όλες τις ημέρες της εβδομάδας του ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με την ετήσια σχετική απόφαση της 
Συγκλήτου, και διακόπτεται μόνο κατά τις περιόδους των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Ως περίοδοι 
διακοπών θεωρούνται από την 24η Δεκεμβρίου έως και την 6η Ιανουαρίου, από την Μεγάλη Δευτέρα έως 
και την Παρασκευή του Πάσχα, καθώς και οι θερινές διακοπές, οι οποίες προκύπτουν από την ως άνω 
απόφαση της Συγκλήτου. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την 
ημέρα έναρξης ή λήξης του ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αναστολής των μαθημάτων ή διακοπής της 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί το γεγονός στον 
ανάδοχο εντός τριών (3) ημερών. Σε περίπτωση παράτασης του ακαδημαϊκού έτους παρατείνεται για 
ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση των φοιτητών/τριών. 

Οι χώροι των μαγειρείων των εστιατορίων θα διαρρυθμιστούν κατάλληλα.  

Συγκεκριμένα: 

Θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι σωληνώσεις με υλικά των οποίων η επιφάνεια να είναι λεία μη τοξική. 
Όλες οι επιφάνειες του χώρου της κουζίνας θα πρέπει να είναι καλυμμένες με υλικά μη τοξικά λείας 
επιφάνειας ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Ο χώρος της προετοιμασίας των φαγητών θα είναι 
διαφορετικός από τον χώρο της λάντζας καθώς επίσης διαφορετικοί θα είναι και οι πάγκοι για κάθε είδος. 
Για παράδειγμα τα κρέατα θα προετοιμάζονται σε διαφορετικό πάγκο από τα πουλερικά ή τα ψαρικά. Ο 
χώρος της λάντζας θα έχει δύο πόρτες που θα ανοίγουν αυτόματα, μία αποκλειστική πόρτα εισόδου από 
την οποία θα εισέρχονται τα προς καθαρισμό αντικείμενα και μία αποκλειστική πόρτα εξόδου από την οποία 
θα εξέρχονται τα καθαρά. Επίσης θα υπάρξουν διαφορετικοί χώροι αποδυτηρίων για το προσωπικό του 
εστιατορίου και ειδική διαμόρφωση του χώρου της τουαλέτας με προθάλαμο, αυτόματες πόρτες και 
ποδοκίνητους διακόπτες νερού. Οι αποθηκευτικοί χώροι θα οργανωθούν με ράφια και η αποθήκευση των 
υλικών θα γίνεται σύμφωνα με διαδικασίες κατά HACCP. (Π.χ. τα αυγά σε χωριστό ψυγείο, τα 
απορρυπαντικά και τα χημικά σε χωριστό χώρο κλπ). Όλα αυτά θα προσδιορίζονται πλήρως από τη μελέτη 
εφαρμογής συστήματος HACCP που θα υπάρχει για το χώρο του κάθε εστιατορίου.  

Εξοπλισμός Εστιατορίων 

Όλος ο εξοπλισμός των εστιατορίων θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές που ορίζει ο «Οδηγός Υγιεινής» για τις 
επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής» του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων –ΕΦΕΤ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και το σύστημα διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP). Ο 
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ανάδοχος αναλαμβάνει την δέσμευση, να συμπληρώσει/αντικαταστήσει όπου χρειαστεί τον ήδη 
υπάρχοντα εγκαταστημένο εξοπλισμό που λόγω παλαιότητας δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
εστιατορίου. 

2. Η λειτουργία της τραπεζαρίας θα ξεκινάει με την διανομή του πρωινου κατά τις ώρες 08:00 με 09:30. Η 
λειτουργία της τραπεζαρίας συνεχίζεται με την διανομή του μεσημεριανού φαγητού στις 12:00 και θα 
διακόπτεται στις 16:00 , για να αρχίσει πάλι στις 19:00 με την διανομή του βραδινού φαγητού και να κλείσει 
στις 21:30.  

Οι ώρες αυτές είναι δυνατόν μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, να τροποποιούνται, αν 
κατά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι φοιτητές/τριες.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να σιτίζει τους φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
Μυτιλήνη Λέσβου, στη Μύρινα Λήμνου, στη Ρόδο, στη Χίο, στο Καρλόβασι Σάμου και στην Ερμούπολη 
Σύρου σε χώρους που θα του παραχωρηθούν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.   

4. Η σίτιση των φοιτητών/τριών θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στους χώρους εστίασης με το 
σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self – service).  

5. O ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ημερήσια σίτιση και στους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτισης 
φοιτητές/τριες (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς) στην τιμή των δυόμιση (2,50€) ευρώ με ΦΠΑ, καθώς και 
στο προσωπικό (διδακτικό, διοικητικό) του Πανεπιστημίου, στην τιμή των τριών (3,00€) ευρώ με Φ.Π.Α. ανά 
σιτηρέσιο.  

6. Απαγορεύεται αυστηρά η σίτιση φοιτητών/τριών άλλων Ιδρυμάτων, καθώς και ατόμων που δεν ανήκουν 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με την επιφύλαξη του σημείου 13 της παραγράφου 1.17 «Υποχρεώσεις 
αναδόχου».  

7. Για το σερβίρισμα θα χρησιμοποιούνται δίσκοι με πιάτα, τους οποίους θα παίρνουν οι ίδιοι οι 
φοιτητές/τριες, αφού οι δικαιούχοι σίτισης περάσουν πρώτα από τον έλεγχο, επιδεικνύοντας την κάρτα 
σίτισης. Για τον παραπάνω σκοπό ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

8. Το γεύμα και το δείπνο θα αποτελούνται από διαφορετικά φαγητά. Τυχόν αλλαγές στο εδεσματολόγιο 
του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά, μπορούν να γίνουν μετά από σύμφωνη γνώμη 
της αναθέτουσας αρχής, με την προϋπόθεση ότι το νέο εδεσματολόγιο θα είναι διατροφικά ισάξιο.  

9. Tα φαγητά θα πρέπει να διατηρούνται πάντοτε ζεστά, και συγκεκριμένα σε θερμοκρασία άνω των 60 οC, 
όταν πρόκειται να σερβιριστούν άμεσα και το σερβίρισμα τους να είναι άψογο. Tα μαγειρεμένα φαγητά 
που δεν καταναλώθηκαν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμενη φορά (βράδυ ή το επόμενο 
μεσημέρι), παρά μόνον ως επιπλέον έδεσμα των προβλεπομένων από το εδεσματολόγιο της ημέρας 
εδεσμάτων και εφόσον έχουν συντηρηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο, σύμφωνα με τις βασικές αρχές 
υγιεινής (Οδηγός Υγιεινής ΕΦΕΤ).  

10. Η επιλογή ανάμιξης κυρίως πιάτου και γαρνιτούρας γίνεται από τον σιτιζόμενο.  

11. Τα βάρη των μερίδων των παρασκευαζόμενων φαγητών, θα είναι αυξημένα κατά 15% από αυτά που 
ορίζονται από τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις. Θα προσφέρεται συμπλήρωμα σε όλα τα συνοδευτικά 
πιάτα των σαλατών και γαρνιτούρας καθ’ όλη την διάρκεια του γεύματος και του δείπνου.  

Η αναλογία των χρησιμοποιουμένων υλικών και γενικά των εδεσμάτων, καθώς και η ποιότητα τους θα είναι 
σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά από τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις. 

12. H δειγματοληψία για την άσκηση χημικού ή άλλου ελέγχου των χρησιμοποιουμένων υλικών και των 
παρασκευασμάτων, η διαδικασία της χημικής ανάλυσης κ.λ.π. ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

13. Η άποψη των σιτιζομένων για την ποιότητα, ποσότητα, το σερβίρισμα και γενικά την εξυπηρέτησή τους 
από τον ανάδοχο, αποτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων. Για το λόγο 
αυτό θα υπάρχουν σε εμφανή σημεία του εστιατορίου ειδικά κουτιά όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
διατυπώνουν σε έντυπα τις απόψεις τους καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των 
Φοιτητικών Εστιατορίων. Στο άνοιγμα και τον έλεγχο των παραπάνω κουτιών, θα παρευρίσκεται και ο 
ανάδοχος ή εκπρόσωπός του. Επίσης, θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή παραπόνων (με διασφάλιση 
της ανωνυμίας του αποστολέα) μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την οποία θα 
ενημερώνονται αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα Περιφερειακά Γραφεία Φοιτητικής 
Μέριμνας, η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και ο ανάδοχος σε e-mail διεύθυνση που θα μας υποδείξει. 14. 
Όλοι οι σιτιζόμενοι φοιτητές/τριες, δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να 
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προσέρχονται άπαξ στο σημείο διανομής του φαγητού για «συμπλήρωμα», εφόσον υπάρχει, του κύριου 
πιάτου και της γαρνιτούρας του γεύματος ή του δείπνου μόνο κατά το τελευταίο ημίωρο του γεύματος ή 
του δείπνου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.   

15. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους των Φοιτητικών Εστιατορίων. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αναρτήσει σχετικές πινακίδες στους χώρους των Φοιτητικών Εστιατορίων. 

 

1.19 Τεχνικές Προδιαγραφές Εδεσματολογίου 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αρχή κάθε εβδομάδας να αναρτά σε εμφανές σημείο του χώρου εστίασης το 
εδεσματολόγιο της εβδομάδας και να το υποβάλλει στην Κεντρική Διεύθυνση και στα Περιφερειακά 
Γραφεία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Για την παρασκευή των φαγητών ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά αρίστης ποιότητας, για 
τα οποία θα λαμβάνει και θα διατηρεί πιστοποιητικά ποιότητας εκ των προμηθευτών. 

Ειδικότερα: 

Τα Βόεια Κρέατα θα είναι όλα νωπά Α/0 Ελληνικής προέλευσης.  

Τα Χοιρινά Κρέατα θα είναι όλα νωπά Ελληνικής προέλευσης. 

Τα πουλερικά (Κοτόπουλο και Γαλοπούλα) θα είναι όλα νωπά Ελληνικής. Προέλευσης. 

Τα αυγά θα είναι ημέρας, ωοσκοπημένα, κατηγορίας Ά, μόνο Ελληνικής Προέλευσης. 

Τα Ζυμαρικά θα είναι όλα Ά ποιότητας από 100% σιμιγδάλι Ελληνικής Προέλευσης. 

Τα Ρύζια και τα Όσπρια θα είναι όλα Ά ποιότητας Ελληνικής Προέλευσης. 

Τα νωπά λαχανικά θα είναι ως επί το πλείστων Βιολογικής καλλιέργειας. 

Το ψωμί θα διατίθεται σε λευκό, ολικής, πολύσπορο, τσιαπάτα, χωριάτικο. 

Θα προσφέρεται και ψωμί χωρίς γλουτένη.  

Τα «πιάτα» του Χοιρινού και του Βόειου θα είναι αποκλειστικά από μπούτι Α/Ο ή σπάλα Α/Ο. Τα ανωτέρω 
τεμάχια θα είναι συσκευασμένα, σε συσκευασία κενού αέρος. 

Οι Χοιρινές Μπριζόλες( χωρίς δέμα και λίπος) θα είναι κομμένες ανά τεμάχιο και θα προέρχονται 
αποκλειστικά από μόλους τους αυχενικούς, θωρακικούς και οσφυϊκούς σπονδύλους και όχι μεμονωμένα 
τμήματα αυτών. 

Τα «πιάτα» Χοιρινό Κοντοσούβλι και Χοιρινό Σνίτσελ θα προέχονται αποκλειστικά από φιλέτο χοιρινό 
(ψαρονέφρι) και από χοιρινή μπριζόλα Α/Ο αντίστοιχα.  

Το «πιάτο» Μοσχάρι Μπρεζέ θα προέρχεται αποκλειστικά από μοσχάρι νουά. 

Θα προσφέρονται επίσης ζυμαρικά Ολικής Άλεσης και Χωρίς Γλουτένη, ποικιλίες ρυζιού όπως μπασμάτι, 
καστανό και αρμπόριο. 

Τα νωπά ψάρια θα προέρχονται αποκλειστικά από τις κατά τόπους Ιχθυόσκαλες. 

Στα «πιάτα» που συνοδεύονται από πουρέ πατάτας θα είναι αποκλειστικά από νωπή πατάτα και όχι από 
νιφάδες. 

Όλα τα «πιάτα» των Ζυμαρικών θα συνοδεύονται από κεφαλοτύρι ή παρμεζάνα. 

Θα προσφέρεται επίσης και γάλα φρέσκο χωρίς λακτόζη για όσους έχουν δυσανεξία στην λακτόζη. 

Απαγορεύεται ο ανάδοχος να μεταφέρει στο εστιατόριο από την αγορά έτοιμο κιμά για την παρασκευή 
φαγητών. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από καθαρό μυϊκό κρέας (νωπό αρίστης ποιότητας), το οποίο κρέας 
πρέπει να κόβει με ευθύνη του στην κουζίνα του εστιατορίου σε κιμά, σε ειδικό χώρο και σε ώρα 
προκαθορισμένη για να είναι δυνατός ο έλεγχος σε συνεννόηση με το αρμόδια Π.Σ.Φ.Μ.. 

Ιδιαίτερα οι κεφτέδες δεν θα περιέχουν ψωμί σε αναλογία μεγαλύτερη του 18% υπολογιζόμενου επί ξηράς 
ουσίας, το δε ψήσιμο θα είναι πλήρες. 

Τα ψάρια θα είναι φρέσκα (π.χ. σαρδέλες, κολιοί, γόπες, μαρίδες, τσιπούρες, γαλέος κ.α) όλων των 
κατηγοριών, η χρήση κατεψυγμένων θα γίνεται μόνο στην περίπτωση έλλειψης φρέσκων.  

Τα λαχανικά θα είναι επίσης αρίστης ποιότητας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κονσερβοποιημένων 
λαχανικών ή άλλων εδεσμάτων και υλικών (π.χ. λουκάνικα, ντολμάδες, κ.λ.π). 
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Τα προσφερόμενα φρούτα θα είναι νωπά αρίστης ποιότητας και σε περίπτωση έλλειψης νωπών, 
επιτρέπεται η προσφορά κονσερβοποιημένων φρούτων ως επιδόρπιο με συχνότητα όχι μεγαλύτερη των 2 
ανά 14 ημέρες. Στον κατάλογο με το εδεσματολόγιο ημέρας του εστιατορίου θα αναγράφεται με σαφήνεια 
αν το είδος φαγητού είναι κατεψυγμένο. 

Τα βούτυρα και τα ελαιόλαδα θα είναι αρίστης ποιότητας.  

Ειδικότερα, θα χρησιμοποιούνται και έπειτα από έγκριση της Επιτροπής:  

Ελαιόλαδο για σαλάτα 0 - 1 βαθμών οξύτητα. Το ελαιόλαδο θα βρίσκεται σε μικρές ποσότητες στα 
τραπέζια σίτισης για πιθανή επιπλέον προσθήκη εκ των σιτιζόμενων. 

Ελαιόλαδο για φαγητά 0 - 1 βαθμών οξύτητα. 

Λάδι για τηγανητά οξύτητας 0 - 1,5 βαθμών ή σπορέλαιο (εκτός φοινικέλαιου). 

Μαγειρικά λίπη αναγνωρισμένης βιομηχανίας. 

Βούτυρο γάλακτος για την παρασκευή ορισμένων γλυκισμάτων. 

Για την παρασκευή ζυμαρικών, πρέπει να χρησιμοποιείται το μαγειρικό λίπος σε ποσοστό 50% και βούτυρο 
γάλακτος σε ποσοστό 50%. 

Tυριά, χορταρικά φρέσκα και λοιπά υλικά α΄ ποιότητας. 

Tα γεύματα θα παρέχονται δύο φορές την ημέρα και θα είναι διαφορετικό το μεσημεριανό φαγητό από το 
βραδινό. Το menu με κοτόπουλο ή κρέας δεν θα επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα (μεσημέρι – βράδυ) ούτε 
στα γεύματα της επόμενης μέρας. Τυχόν αλλαγές στο εδεσματολόγιο του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός 
προϊόντος στην αγορά μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή του στην Κεντρική Διεύθυνση και τα 
Περιφερειακά Γραφεία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και έγκριση από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν/ο πρόσωπο, λόγω του επείγοντος. 

Το πρωινό θα περιλαμβάνει ροφήματα (καφέ, τσάι, γάλα κ.λ.π.), χυμούς φρούτων και φαγητό (δημητριακά, 
αυγό βραστό, γιαούρτι, ψωμί/φρυγανιές, βούτυρο, τυρί, μαρμελάδες διαφόρων ειδών, μέλι, διάφορα 
κρουασάν κ.λ.π.) και φρούτα. Αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου πρωινού δίνεται στην τεχνική 
προσφορά.  

 

1.20  Έλεγχος ποιότητας και ποσότητας 

α) Πρώτες ύλες 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στα Φοιτητικά Εστιατόρια πρώτες ύλες άριστης 
ποιότητας και ελεγμένες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες π.χ. για την ποιότητα των κρεάτων έλεγχος 
από την Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.λ.π., οι οποίες να συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας. 

• Η παρασκευή, η μεταποίηση, η παραγωγή, η συσκευασία, η αποθήκευση, η μεταφορά, η διανομή, 
η διακίνηση και η διάθεση των τροφίμων οφείλουν να πραγματοποιούνται με βάση τις βασικές αρχές 
υγιεινής. 

• Οι πρώτες ύλες και τα συστατικά που αποθηκεύονται πρέπει να διατηρούνται υπό κατάλληλες 
συνθήκες, με βάση τις αρχές ορθής αποθηκευτικής πρακτικής που ορίζονται εκ της σχετικής νομοθεσίας, 
ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε επιβλαβής αλλοίωση και να προφυλάσσονται από μολύνσεις. 

• Όλα τα τρόφιμα τα οποία διακινούνται, αποθηκεύονται, συσκευάζονται, εκτίθενται και 
μεταφέρονται, προφυλάσσονται από κάθε φυσική, χημική ή μικροβιολογική επιμόλυνση, η οποία ενδέχεται 
να τα καταστήσει ακατάλληλα προς βρώση, επιβλαβή για την υγεία ή μολυσμένα κατά τρόπο που δεν θα 
ήταν λογικό να αναμένεται κατανάλωση τους σε αυτή την κατάσταση. Ιδιαίτερα τα τρόφιμα πρέπει να 
τοποθετούνται ή να προστατεύονται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον οποιοδήποτε κίνδυνο 
επιμόλυνσης σε όλα τα στάδια παραλαβής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης αυτών. 

Ο ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης καθώς και πρόγραμμα 
μυοκτονίας και απεντόμωσης, σε συνεργασία με κατάλληλη εταιρεία απεντομώσεων, για να διασφαλιστεί 
ότι ελέγχονται τα έντομα και τρωκτικά.  

Ειδικότερα: 

Σύμφωνα με τη Οδηγία της ΕΟΚ 93/43, οι εργασίες απεντόμωσης-μυοκτονίας απαιτούν επιστημονική 
παρακολούθηση, καταγραφή και κωδικοποίηση. Ο επιστημονικός υπεύθυνος πρέπει να έχει εμπειρία, 
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εξειδίκευση, συνεχή επιμόρφωση και να είναι παρών κατά τη διάρκεια των εργασιών ώστε να ελέγχει, να 
καταγράφει και να μελετά τη βελτίωση του προγράμματος. Οι εργασίες της απεντόμωσης-μυοκτονίας 
πρέπει να περιλαμβάνουν εντοπισμό των κρίσιμων σημείων και προβλημάτων, κατάλληλο πρόγραμμα 
αντιμετώπισης των προβλημάτων, ετήσιο προγραμματισμό των εφαρμογών και καταγραφή των ενεργειών 
σε ειδικά έντυπα. Η ύπαρξη φακέλου εργασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας δίνει πλήρη εικόνα των 
προβλημάτων που παρουσιάζονται και της συχνότητας τους, των προτεινόμενων λύσεων και των 
χρησιμοποιούμενων χημικών ουσιών. Εξίσου σημαντική για την επιτυχία του εφαρμοζόμενου 
προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η εξοικείωση του προσωπικού με τις τεχνικές και γενικότερα τις 

εργασίες που θα εκτελέσει. Το συνεργείο υποχρεούται να εφοδιάζει την επιχείρηση με Πιστοποιητικό 
εφαρμογής στο οποίο αναγράφονται τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν, η ημερομηνία εφαρμογής και 
στο οποίο επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν από τον 
υπεύθυνο ποιότητας. 

• Οι πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα τελικά προϊόντα, τα οποία ενδέχεται 
να προσφέρονται για τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροοργανισμών ή το σχηματισμό τοξινών πρέπει 
να διατηρούνται σε θερμοκρασίες που να μην συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία. Όσο το επιτρέπει η 
ασφάλεια των τροφίμων, επιτρέπεται η παραμονή τροφίμων εκτός χώρων, ελεγχόμενης θερμοκρασίας επί 
περιορισμένο χρονικό διάστημα όταν αυτό επιβάλλεται για πρακτικούς λόγους χειρισμού, κατά την 
παρασκευή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισμα των τροφίμων.  

• Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να λάβει ο ανάδοχος για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας 
ψύξης των κατεψυγμένων προϊόντων κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους μέχρι τη χρήση τους. Στα 
οπωροκηπευτικά (φρούτα, σαλάτες, λαχανικά κ.λ.π.) πρέπει πριν διατεθούν για κατανάλωση, να γίνεται 
διεξοδικός έλεγχος και με επιμέλεια η διαλογή τους, καθώς και προσεκτικό πλύσιμο. Το πλύσιμο των 
λαχανικών, καθώς και η προετοιμασία τους, θα πρέπει να γίνεται σε πάγκους ξεχωριστούς από αυτούς όπου 
παρασκευάζονται άλλα υλικά. 

• Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται στα Φοιτητικά Εστιατόρια τα ενδιάμεσα και τα τελικά 
προϊόντα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται/καταναλώνονται πριν από την ημερομηνία λήξης τους και 
ειδικότερα σε χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα ξεπερνά το 20% της συνολικής διάρκειας ζωής αυτών.   

• Η προμήθεια πρώτων υλών, που με το χρόνο αποθήκευσής τους αναπτύσσουν μικροοργανισμούς 
(όσπρια, ζυμαρικά κ.λ.π.), θα πρέπει να γίνεται ανά τακτά μικρά χρονικά διαστήματα.  

• Ο ανάδοχος πρέπει να εφαρμόζει, όπως ορίζει η νομοθεσία, Σύστημα Διασφάλισης της 
Ασφάλειας και της Ποιότητας των Τροφίμων (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points) και να 
τηρεί όλες τις βασικές αρχές, τα προαπαιτούμενα μέτρα και τα αρχεία που αυτό καθορίζει. 

• Για τον προσδιορισμό του κινδύνου για την ασφάλεια ή την υγιεινή των τροφίμων, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η φύση των τροφίμων, ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η επεξεργασία και η συσκευασία 
τους και κάθε άλλη διαδικασία στην οποία έχουν υποβληθεί τα τρόφιμα, προτού διατεθούν προς 
κατανάλωση, καθώς και οι συνθήκες έκθεσης ή/και αποθήκευσης. 

• Ο ανάδοχος δεν πρέπει να δέχεται καμία πρώτη ύλη ή συστατικό, εάν γνωρίζει ή έχει βάσιμους 
λόγους να υποπτεύεται ότι έχει προσβληθεί από παράσιτα, παθογόνους μικροοργανισμούς ή τοξικές, 
αποσυντεθειμένες ή ξένες ουσίες σε βαθμό που, μετά τη συνήθη διαλογή ή/και τις προπαρασκευαστικές 
διαδικασίες ή διαδικασίες επεξεργασίας που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις τροφίμων σύμφωνα με τους 
κανόνες της υγιεινής, θα είναι και πάλι κατάλληλο προς βρώση. 

• Όταν τα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται ή να σερβίρονται σε χαμηλή θερμοκρασία, πρέπει να 
ψύχονται το συντομότερο δυνατό μετά το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας υπό θερμότητα, ή, εάν δεν 
χρησιμοποιείται θερμότητα μετά το τελικό στάδιο παρασκευής σε θερμοκρασία που να μην προκαλεί 
κινδύνους για την υγεία.  

• Οι επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρουν την κατάλληλη σήμανση και να αποθηκεύονται σε 
χωριστούς και ασφαλείς περιέκτες.  

β) Μαγειρεμένο φαγητό 

• Η σύνθεση του προγράμματος σίτισης όπως προκαθορίστηκε στη διακήρυξη και καθορίζεται 
επακριβώς στην προσφορά του αναδόχου, περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Πρωινό, το οποίο θα σερβίρεται καθημερινώς από τις 8:00 έως τις 9:30 και συμπεριλαμβάνει: 
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✓ Ποικιλία Ροφημάτων 

✓ Ποικιλία Εδεσμάτων και Συνοδευτικών 

2. Μεσημεριανό το οποίο θα σερβίρεται από τις 12.00 έως τις 16:00 και συμπεριλαμβάνει: 

✓ Πρώτο πιάτο με δυνατότητα επιλογής από τέσσερα (4) είδη. 

✓ Κυρίως πιάτο και μάλιστα με δυνατότητα επιλογής του φοιτητή από τέσσερα (4) είδη. 

✓ Γαρνιτούρα με δυνατότητα επιλογής από τρία (3) είδη. 

✓ Συνοδευτικό πιάτο με δυνατότητα επιλογής από έξι (6) είδη σαλατών (2 είδη νωπής, 2 είδη βραστής & 2 
είδη πολυσαλάτας). 

✓ Συνοδευτικό πιάτο με δυνατότητα επιλογής από δύο (2) είδη (τυρί φέτα και επιλογή από τυρί ) 

✓ Συνοδευτικό (Φρούτο εποχής) με δυνατότητα επιλογής από τρία (3) είδη. 

✓ Συνοδευτικό (Γλυκό-Επιδόρπιο) με δυνατότητα επιλογής τρία (3) είδη. 

✓ Συνοδευτικό (Γάλα) με δυνατότητα επιλογής δύο (2) είδη. 

3. Βραδινό το οποίο θα σερβίρεται από τις 19:00 έως 21:30 και συμπεριλαμβάνει: 

✓ Πρώτο πιάτο με δυνατότητα επιλογής από τέσσερα (4) είδη. 

✓ Κυρίως πιάτο και μάλιστα με δυνατότητα επιλογής του φοιτητή από τρία (3) είδη. 

✓ Γαρνιτούρα με δυνατότητα επιλογής από τρία (3) είδη. 

✓ Συνοδευτικό πιάτο με δυνατότητα επιλογής από έξι (6) είδη σαλατών( 2 είδη νωπής, 2 είδη βραστής & 2 
είδη πολυσαλάτας). 

✓ Συνοδευτικό πιάτο με δυνατότητα επιλογής από δύο (2) είδη (τυρί φέτα και επιλογή από τυρί) 

✓ Συνοδευτικό (Φρούτο εποχής) με δυνατότητα επιλογής από τρία (3) είδη. 

✓ Συνοδευτικό (Γλυκό-Επιδόρπιο) με δυνατότητα επιλογής τρία (3) είδη. 

✓ Συνοδευτικό (Γάλα) με δυνατότητα επιλογής δύο (2) είδη  

4. Περίοδος Νηστειών: Τις νηστίσιμες ημέρες προσφέρουμε μία νηστίσιμη επιλογή ανά γεύμα και δείπνο. 

5. Ειδικά Μενού: για τους χορτοφάγους φοιτητές, για τους διαβητικούς φοιτητές και για τους 
μουσουλμάνους φοιτητές (λεπτομέρειες αναγράφονται στον κατάλογο «ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΝΟΥ» της τεχνικής 
προσφοράς του αναδόχου) 

 Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

• Πρώτο πιάτο ( επιλογή από 4 είδη) 

• Κυρίως πιάτο ( επιλογή από 4 είδη στο γεύμα και από 3 είδη στο δείπνο) με συνοδεία γαρνιτούρας 
(επιλογή από 3 είδη) 

• Συνοδευτικό-σαλάτα ( επιλογή από 6 είδη) 

• Συνοδευτικό-τυρί φέτα και τυρί ( επιλογή από τυρί φέτα ή τυρί ) 

• Συνοδευτικό-Γλυκό-επιδόρπιο ( επιλογή από 3 είδη) 

• Συνοδευτικό-Φρούτο εποχής ( επιλογή από 3 είδη) 

• Συνοδευτικό-Γάλα ( επιλογή από 2 είδη) 

• Ψωμί ( επιλογή από 5 είδη). 

Κατόπιν σχετικής έγκρισης της επιτροπής σίτισης του Ιδρύματός μπορεί να βελτιώνεται το πρόγραμμα 
σίτισης ανάλογα με τα εποχικά δεδομένα χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία του μενού. 

• Το ακριβές πρόγραμμα για κάθε μήνα θα καταρτίζεται σε συνεργασία του αναδόχου και των 
εκπροσώπων του Ιδρύματος και θα δημοσιοποιείται μέχρι τις 20 του προηγούμενου μήνα. 

• Σε κάθε γεύμα θα υπάρχουν διαθέσιμα ελαιόλαδο, ξύδι , λεμόνι (φρέσκο στη εποχή του ), αλάτι και 
πιπέρι όπως επίσης τα συνήθη καρυκεύματα (μουστάρδα, κέτσαπ κ.λ.π.).  

• Βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της ποιότητας του φαγητού, πέραν των άριστων πρώτων υλών 
και της ποσότητας αποτελεί και η γευστική απόλαυση του σιτιζομένου, η τήρηση των κανόνων υγιεινής 
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διατροφής με βάση τις διατροφικές συστάσεις εκ του Ινστιτούτου Προληπτικής Ιατρικής Prolepsis, ο 
τρόπος μεριδοποίησης και το σερβίρισμα. 

(γ) Επισημάνσεις 

• Το τυρί θα είναι φέτα. 

• Το γάλα θα είναι φρέσκο παστεριωμένο. 

• Το γιαούρτι θα είναι πρόβειο ή και αγελαδινό, πλήρες ή και με μειωμένα λιπαρά, σε καμιά όμως 
περίπτωση υποκατάστατο. 

• Οι πατάτες δεν θα πρέπει να είναι προτηγανισμένες. 

• Για το μαγείρεμα των φαγητών και τις σαλάτες θα χρησιμοποιείται ελαιόλαδο οξύτητας 0 - 1%. Στα 
τηγανιτά θα χρησιμοποιείται λάδι ή ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο ή σογιέλαιο, τα οποία μετά τη χρήση τους 
(εντός της ημέρας) θα αντικαθίστανται και δεν θα χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για δεύτερη 
ημέρα. 

• Τα κρέατα θα είναι όλα νωπά και κατά προτίμηση από την εγχώρια αγορά. 

• Τα λιπαρά του κιμά δεν θα υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. 

Ειδικότερα: το κρέας και ο κιμάς, θα πρέπει να είναι άνευ ορατού λίπους και πρόσθετων ξένων υλών, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες τυποποίησης-συσκευασίας.  

• Όταν χρησιμοποιηθούν κατεψυγμένα ψάρια δεν θα πρέπει να γίνεται προσθήκη πρόσθετων υλών 
ή να υπόκεινται σε άλλου είδους επεξεργασίας, πέραν της κατάψυξης. Η οξείδωση, αφυδάτωση, απόψυξη-
επανακατάψυξη, αλλοίωση καθώς και η παρουσία άλλων τεχνικών ελαττωμάτων, καθιστούν τα παραπάνω 
προϊόντα ακατάλληλα. Περαιτέρω, η θερμοκρασία παραλαβής αυτών, θα πρέπει να είναι στους –15 ο C, ενώ 
είναι απαραίτητο να τηρούνται οι βασικοί κανόνες τυποποίησης - συσκευασίας.  

• ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑΤΑ: πιλάφι, πατάτες τηγανιτές ή ψητές, πουρές, ζυμαρικά, λαχανικά, αρακάς ανάμικτος 
ή σκέτος, κολοκυθάκια, χόρτα, κ.λ.π. Το γαρνίρισμα σε κάθε περίπτωση θα έχει το βάρος αντίστοιχης 
μερίδας. 

• Ο ανάδοχος θα μπορεί να προσφέρει μόνο 2 φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα το ίδιο κύριο πιάτο 
με την ίδια παρασκευή. 

• Σε καμία περίπτωση φαγητό που περισσεύει το μεσημέρι δε μπορεί να θεωρηθεί κανονικό φαγητό 
για το απογευματινό menu. Σερβίρετε μόνον ως extra. 

• Επίσης φαγητό που περισσεύει από το βραδινό menu ή γενικά από προηγούμενη ημέρα, 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να σερβίρεται την επόμενη με οποιαδήποτε παρασκευή. 

 

1.21 Εκπροσώπηση αναδόχου ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, να 

διαθέτει ένα συνεργάτη του, ο οποίος θα απασχολείται με πλήρη απασχόληση στο χώρο του κάθε 

εστιατορίου και θα συνεργάζεται συνεχώς με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, για την 

αλληλοενημέρωση και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Επίσης, λόγω της διασποράς του Πανεπιστημίου 

στα νησιά του Αρχιπελάγους, ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει έναν Γενικό Υπεύθυνο Εστιατορίου σε κάθε 

μία από τις Πανεπιστημιακές Μονάδες, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία. 

Τα στελέχη σε κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα που εκπροσωπούν την ανάδοχο εταιρεία είναι τα ακόλουθα: 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλήνης:  ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Λήμνου:       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου:              ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου:          ΜΕΚΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Πανεπιστημιακή Μονάδα: Ρόδου:          ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Πανεπιστημιακή Μονάδα: Σύρου:         ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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Τα παραπάνω στελέχη του αναδόχου που εκπροσωπούν αυτήν σε κάθε Μονάδα του Πανεπιστημίου, 

δύνανται να αλλάξουν, με την ανάληψη της δέσμευσης από την εταιρεία, να ενημερώσει σχετικά το 

Πανεπιστήμιο, σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

1.22 Τελικές διατάξεις  
Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις, και η πλήρης οικονομική και τεχνική 
προσφορά της εταιρείας, αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της.  
 
 
Η παρούσα σύμβαση, συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφτηκε και από τους δύο  
συμβαλλόμενους.   

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Για την εταιρεία 

με την επωνυμία 

«ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης  

Καθηγητής κ. Χ. Σκιάνης 

Οι νόμιμοι 

Εκπρόσωποι 

κ. Γ. Μέκρας  

κ. Ε. Μυλωνάς 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΠΡΩΙΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ  

Επί καθημερινής βάσης προσφέρουμε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΝΟΥ  το οποίο περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη:  

ΡΟΦΗΜΑΤΑ 

 • ΚΑΦΕΣ ( στιγμιαίος, φίλτρου, χωρίς καφεΐνη)  

• ΤΣΑΙ (μαύρο, πράσινο, μέντα, φρούτα του δάσους, καραμέλα, χαμομήλι)  

• ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ αγελαδινό παστεριωμένο, ομογενοποιημένο (πλήρες 3,5% λιπαρά, ελαφρύ 1,5% λιπαρά, 

χωρίς λακτόζη)  

• ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ (πορτοκάλι, ροδάκινο, Βερίκοκο, Κοκτέιλ)  

ΕΔΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ  

• ΨΩΜΙ (λευκό τύπου 70%, ολικής άλεσης , χωριάτικο)  

• ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ (λευκές ,ολικής άλεσης) 

• ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ (σίτου, ολικής άλεσης)  

• ΒΟΥΤΥΡΟ-ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (γάλακτος Ά ποιότητας σε ατομικές σκευασίες 10γρ.,   μαργαρίνη γάλακτος Ά 

ποιότητας σε ατομικές σκευασίες 10γρ.) 

• ΖΑΧΑΡΗ (λευκή σε ατομικές σκευασίες 4γρ., καστανή σε ατομικές σκευασίες 4γρ.) 

 • ΜΕΛΙ (άνθεων σε ατομικές συσκευασίες 20γρ. ) 

• ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ( φράουλα σε ατομικές συσκευασίες 20γρ.,Βερίκοκο σε ατομικές συσκευασίες 20γρ., 

κεράσι σε ατομικές συσκευασίες 20γρ.) 

• ΤΥΡΙΑ ( φέτα,  κασέρι, Edam γκούντα, Μανούρι, μοτσαρέλα)  

• ΑΥΓΑ (βραστά,  ομελέτα με τυρί)  

• ΠΙΤΕΣ ( τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουρού ) 

• ΚΕΙΚ (βανίλια,  σοκολάτα, ανάμικτο)  

• ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (σίτου, ολικής άλεσης ) 

• ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ (λευκά, ολικής άλεσης)  

• ΚΡΟΥΑΣΑΝ (βουτύρου, σοκολάτα, μαρμελάδα) 

 • ΦΡΟΥΤΑ (μήλο, πορτοκάλι, μπανάνα, ροδάκινο νεκταρίνι, αχλάδι)  

• ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ (Ροδάκινο, Ανανάς, Κοκτέιλ)  

• ΚΡΕΜΕΣ (ρυζόγαλο, ραβοσίτου ( βανίλια & σοκολάτα)  

• ΛΑΧΑΝΙΚΑ ( αγγουράκια ζουλιέν. ντομάτες ζουλιέν. καροτάκια ζουλιέν, πίκλες, τουρσί)  

• ΔΙΑΦΟΡΑ ( τσουρεκάκι, βουτήματα ) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   (1η-3η) 

 

ΓΕΥΜΑ Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 
Πρώτο Πιάτο  

(επιλογή από 4 
είδη) 

Κρεμμυδόσουπα 
Παντζαροσαλάτα 

Κοτόπιτα 
Σπανακοτυρόπιτα 

Καστοριάς 

Σούπα με κρέμα 
σπανάκι 

Πίτσα μαργαρίτα 
Μακεδονίτικη 
κολοκυθόπιτα 

Σουπιές Στιφάδο 

Ψαρόσουπα 
Μελιτζάνες τυρί 

Σπανακοτυρόπιτα 
Καστοριάς 

Κοζανίτικο κιχί με 
φέτα και πράσο 

Σούπα με 
μακαρονάκι και 

φασόλια Σουπιές 
στιφάδο 

Μακεδονίτικη 
πρασοκιμαδόπιτα 

Κοτόσουπα 
αυγολέμονο 

Σουφλέ πατάτας 
Μανιτάρια 
λεμονάτα 
τηγανητά 

Καλαμαράκια 
βραστά σαλάτα 

Σούπα με 
κοκκινιστό 
τραχανά 

Κιμαδοκολούρες 
Τονοσαλάτα 

Παντζαροσαλάτα 

Σούπα βελουτέ 
πατάτας 

Μελιτζανόπιτα 
Σουπιές 

κρασάτες 
Καλαμαράκια 

τηγανητά 

Κυρίως Πιάτο  1 
ή  

Μοσχάρι 
γιουβέτσι 

Χοιρινό 
κοντοσούβλι του 

ΣΕΦ 

 
Μοσχάρι Ορλώφ 

Κρέπες (γέμιση 
με κιμά και 

κόκκινη σάλτσα) 

 
Μουσακάς 

Χοιρινή τηγανιά 
με ελιές και 

θυμάρι 
Χαλκιδικής 

Αρνί Γιουβέτσι 

2ή Ομελέτα με 
μανιτάρια 

Κοτόπουλο 
Μπιριάνι 

Βακαλάος 
λεμονάτος με 

μυρωδικά 

Κοτόπουλο 
τηγανιά   

Ταλιατέλες με 
Σολωμό   

 
Γαλοπούλα 

στήθος φέτα 

Κοτόπουλο πανέ 

3ή Αρνάκι Φρικασέ Φασόλια 
γίγαντες 
φούρνου 

Σουφλέ λαζάνια Φακές σούπα    
Καλαμαράκια 

γιαχνί   

 
Σαρδέλα 
λεμονάτη 

Πέρκα λεμονάτη 
με μυρωδικά   

4 Ριγκατόνι με 
τέσσερα τυριά  

 

 
Ριζότο με 

θαλασσινά 

Γεμιστά με ρύζι Γιουβαρλάκια 
σούπα 

Πατάτες γιαχνί 
με μπιζέλια 

Χανιώτικο 
μπουρέκι 

 
Πλακωτή 

Κυκλάδων 

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ 
(επιλογή από 3 

είδη) 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 6   

είδη) 

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

βραστή  Δύο είδη 

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  
Δύο είδη σαλάτας 

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

βραστή  Δύο είδη 

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

βραστή  Δύο είδη 

βραστή  Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 
ωμή Δύο είδη 
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εποχής ωμή Δύο 
είδη 

πολυσαλάτας 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών 

σαλάτας εποχής 
ωμή Δύο είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

εποχής ωμή Δύο 
είδη πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

εποχής ωμή Δύο 
είδη 
πολυσαλάτας 
(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 
κατάλογο 
συνοδευτικών)  

 

σαλάτας εποχής 
ωμή Δύο είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

σαλάτας εποχής 
ωμή Δύο είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

πολυσαλάτας 
(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 
κατάλογο 
συνοδευτικών)  

 

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 2   

είδη) 

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών) 

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών) 

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών) 

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών) 

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών) 

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 
κατάλογο 
συνοδευτικών)  

 

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 3 

είδη) 

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

 
Επιλογή από τρία 

είδη γλυκών-
επιδορπίων (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών 

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 3 

είδη) 

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών 

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών) 

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  
Συνοδευτικό 

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 2 

είδη) 

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 
(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 
κατάλογο 
συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών 

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών) 

ΔΕΙΠΝΟ Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 
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Πρώτο Πιάτο  
(Επιλογή από 4 

είδη)  

Αρακόσουπα με 
πράσα 

Τονοσαλάτα 
Κολοκυθάκια 

φρέσκα τηγανητά 
Λαχανοντολμάδες 

αυγολέμονο  

Σούπα 
γαλοπούλας με 
λαχανικά 
Τορτίγιες με 
πατάτες και 
φρέσκο 
κρεμμύδι Κρέπες 
με γέμιση 
μανιτάρια 
Τυρόπιτα στο 
τηγάνι 

Σούπα κάρδαμο  
Πατατοσαλάτα με 
ελιές Βίδες σαλάτα 
Κολοκυθοκεφτέδες 

με άνηθο και 
πράσο  

  
 

Καροτόσουπα 
βελουτέ με 

πράσα Τάρτα με 
σπανάκι 

Μελιτζανοσαλάτα 
Ομελέτα με 
μανιτάρια 

Κρεατόσουπα με 
διάφορα 
λαχανικά 
Κρεμμυδόπιτα 
Κοχυλάκια 
σαλάτα Πίτσα 
μαργαρίτα  

 

Σούπα ριζότο 
μανιτάρια 

Σπανακοπιτάκια 
Θράψαλα γιαχνί 

με πατάτες 
Κοζανίτικο κιχί με 
φέτα και πράσο  

  
 

Σούπα 
μινεστρόνι αλά 

μιλανέζε Κρέπες 
με γέμιση τυρί 

Κροκέτες 
μπακαλιάρου 

Μελιτζάνες τυρί  
  
 

Κυρίως Πιάτο  1 
ή 

Γαλοπούλα 
σπέσιαλ ρολό 

Κεφτεδάκια 
σάλτσα με 
πιλάφι  
 

Καλαμαράκια  
τηγανιτά 

Χοιρινό Σνίτσελ Μπιφτέκι σχάρας Σουτζουκάκια 
σμυρνέϊκα   

 

Ιταλικό 
Παστίτσιο 

2 ή Φιλέτα γαλέου Αγκινάρες αλλά 
πολίτα 

Αρακάς   
 

Σουπιές σπανάκι Ρεβίθια σούπα Πιπεριές 
φούρνου με τυρί   

Ομελέτα 
στραπατσάδα 

3 Κρεατόπιτα Ψάρι αλά 
σπετσιώτα 

Σαγανάκι με 
γαρίδες 

Μπριάμ Μοσχαρίσια 
μπριζόλα 

Μακεδονίτικη 
κολοκυθόπιτα 

Τυρόπιτα στα 
τηγάνι 

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ 
(επιλογή από 3 

είδη) 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 
κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 6 

είδη) 

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής ωμή Δύο 

είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 
βραστή  Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 
ωμή Δύο είδη 
πολυσαλάτας 
(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 
κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής ωμή Δύο 

είδη πολυσαλάτας 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής ωμή Δύο 

είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

βραστή  Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

ωμή Δύο είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

βραστή  Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

ωμή Δύο είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

βραστή  Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

ωμή Δύο είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  
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Συνοδευτικό  
(επιλογή από 2   

είδη) 

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 
κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 3 

είδη) 

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 
(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 
κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-

επιδορπίων (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Συνοδευτικό 
(επιλογή από 3 

είδη) 

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 
κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 2 

είδη) 

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 
(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 
κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

 

  



ΑΔΑ: ΨΨΦΩ469Β7Λ-90Μ



ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 31.12.2021 

 

Σελίδα 29 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   (2η-4η) 

ΓΕΥΜΑ Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 

Πρώτο Πιάτο  
(επιλογή από 4 

είδη) 

Κρεατόσουπα με 
κριθαράκι Σουφλέ 

λαζάνια 
Κολοκυθοκεφτεδες 

Χορτόπιτα  
  
 

Ντοματόσουπα 
βελουτέ 

Σουφλέ πιπεριές 
και μανιτάρια 

Πιτάκια με 
μυζήθρα 

Μελιτζανόπιτα 

Χορτόσουπα 
Τάρτα με 

λουκάνικα Πίτσα 
μαργαρίτα 

Τονοσαλάτα 

Σούπα κρέμα 
αγκινάρας 

Παραδοσιακή 
μλήνα Σερρών 

Πιπεριές 
Φλωρίνης 

Σουφλέ πατάτας 

Σούπα κρέμας 
μπρόκολο 

Φασόλια σαλάτα 
με τόνο 

Κοχυλάκια 
σαλάτα Τορτίγιες 

με πατάτες και 
φρέσκο κρεμμύδι 

Σούπα κρέμας 
αγκινάρα 

Κρεατόπιτα 
Κολοκυθόπιτα με 

τυρί 
Μελιτζανόπιτα 

Ψαρόσουπα 
Πιπεριές 

φούρνου με τυρί 
Τάρτα με σπανάκι 
Κιμαδοκολούρες 

Κυρίως Πιάτο  
1 ή 

Μοσχάρι Μπρεζέ  Χοιρινά φιλετάκια 
με σως 

μουστάρδα 

Μοσχάρι 
Στρογγανόφ 

Κρέπες με 
γέμιση 

Μανιτάρια 

Παστίτσιο Χοιρινή Πανσέτα Αρνάκι ατζέμ 
πιλάφι 

2 ή Ομελέτα φούρνου Κοκοράκι 
κρασάτο 

Φιλέτο Σεϊθ   με 
σως μουσελίν 

Κοτόπουλο 
σουβλάκι 

Σουφλέ λαζάνια Μπιφτέκι  
Γαλοπούλας 

Κοτόπουλο 
Γκαράμ Μασάλα   

3 ή Αρνάκι κλέφτικο Ρεβίθια σούπα Σουφλέ τυριού Φασόλια σούπα Γαρίδες με 
κόκκινη σάλτσα   

 

Γαύρος στο 
φούρνο 

Λαβράκι αλα 
σπετσιώτα 

4 Χυλοπίτες 
πηλιορείτικες 

Τρουμπετίνα με 
θαλασσινά 

Κανελόνια με 
σπανάκι 

Μακαρόνια με 
μπαλάκια κιμά 

κοκκινιστά 

Ρύζι Αμβροσία Μουσακάς 
Λαχανικών 

Μελιτζάνες 
παπουτσάκια 

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ 
(επιλογή από 3 

είδη) 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Συνοδευτικό   
( επιλογή από 6 

είδη) 

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής ωμή Δύο 

είδη πολυσαλάτας 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής ωμή Δύο 

είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

βραστή  Δύο 
είδη σαλάτας 

εποχής ωμή Δύο 
είδη 

πολυσαλάτας 
(Βλέπε 

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

βραστή  Δύο 
είδη σαλάτας 

εποχής ωμή Δύο 
είδη 

πολυσαλάτας 
(Βλέπε 

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

βραστή  Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

ωμή Δύο είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής ωμή Δύο 

είδη πολυσαλάτας 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής ωμή Δύο 

είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 
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κατάλογο 
συνοδευτικών)  

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 2   

είδη) 

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 3 

είδη) 

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-

επιδορπίων (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 
τρία είδη 
γλυκών-

επιδορπίων 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από 
τρία είδη 
γλυκών-

επιδορπίων 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-

επιδορπίων (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Φρούτο  
(επιλογή από 3 

είδη) 

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από 
τρία είδη 

φρούτων εποχής 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από 
τρία είδη 
φρούτων 

εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 2 

είδη) 

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

ΔΕΙΠΝΟ Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 
Πρώτο Πιάτο  

(επιλογή από 4 
είδη) 

Σούπα  βελουτέ 
πατάτας Σουφλέ 

σπανάκι 
Κοχυλάκια σαλάτα 

Στριφτή τυρόπιτα 
Κοζανίτικη 

Τορτίγιες με 
λαχανικά 

Σπανακοπιτάκια 

Τυροπιτάκια 
Κρέπες με 

γέμιση τυρί 
Τάρτα με 

Κοτόσουπα 
αυγολέμονο 

Πιπεριές 
τηγανιτές με 
λαδολέμονο 

Σούπα με 
μακαρονάκι και 

φασόλια Σουφλέ 
ψαριού Τάρτα με 

Καροτόσουπα 
βελουτέ με πράσα 

Τορτίγιες με 
λιωμένο τυρί και 
κιμά Φιογκάκια 

Σούπα ριζότο 
μανιτάρια 

Ντοματοκεφτέδες 
Πιπεριές 
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Σελίδα 31 

Πατατοσαλάτα με 
ελιές 

Λαχανοντολμάδες 
αυγολέμονο  

  
 

σπανάκι 
Ρεβυθοκεφτέδες  

  
 

Σουφλέ πιπεριές 
και μανιτάρια 

Πατζαροσαλάτα 

σπανάκι Πιτάκια 
με μυζήθρα 

σαλάτα 
Καλαμαράκια 

κρασάτα 

Φλωρίνης Σούπα 
κρέμα αγκινάρας  

  
 

Κυρίως Πιάτο  
1 ή 

Γαλοπούλα με 
ραβιόλια 

Χάμπουργκερ 
ανοιχτό με 
μπιφτέκι 

μοσχαρίσιο 

Κροκέτες 
μπακαλιάρου 

Χοιρινή 
Μπριζόλα 

Μπιφτέκι σχάρας Λαζάνια  με κιμά Χορτόπιτα 

2 ή Τσιπούρα πλακί 
φούρνου   

 

Φασολάκια   
 

Μελιτζάνες 
ραγού 

Χταπόδι 
κοκκινιστό με 
ζυμαρικά  

 

Μπάμιες Ομελέτα 
στραπατσάδα 

Σουπιές με 
σπανάκι 

3 Τυροκροκέτες Καλαμαράκια με 
μανέστρα 

Φασόλια σούπα 
Πρεσπών 

Φακές 
Φαρσάλων με 

κριθαράκι 

Μοσχάρι ταζίν Κολοκυθοκεφτέδες 
με άνηθο και 

πράσο 

Σουτζουκάκια με 
ζυμαρικά με 

σάλτσα ντομάτας 

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ 
(επιλογή από 3 

είδη) 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 6 

είδη) 

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής ωμή Δύο 

είδη πολυσαλάτας 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής ωμή Δύο 

είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

βραστή  Δύο 
είδη σαλάτας 

εποχής ωμή Δύο 
είδη 

πολυσαλάτας 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

βραστή  Δύο 
είδη σαλάτας 

εποχής ωμή Δύο 
είδη 

πολυσαλάτας 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

βραστή  Δύο είδη 
σαλάτας εποχής 

ωμή Δύο είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής ωμή Δύο 

είδη πολυσαλάτας 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής βραστή  

Δύο είδη σαλάτας 
εποχής ωμή Δύο 

είδη 
πολυσαλάτας 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 2  

είδη) 

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Τυρί φέτα  Τυρί  
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  
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Σελίδα 32 

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 3 

είδη) 

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-

επιδορπίων (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 
τρία είδη 
γλυκών-

επιδορπίων 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από 
τρία είδη 
γλυκών-

επιδορπίων 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-

επιδορπίων (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη γλυκών-
επιδορπίων 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Συνοδευτικό 
(επιλογή από 3 

είδη) 

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από 
τρία είδη 

φρούτων εποχής 
(Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από 
τρία είδη 
φρούτων 

εποχής (Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Επιλογή από τρία 
είδη φρούτων 
εποχής (Βλέπε 

επισυναπτόμενο 
κατάλογο 

συνοδευτικών)  

Συνοδευτικό  
(επιλογή από 2 

είδη) 

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  

Επιλογή από 2 
είδη  γάλακτος 

(Βλέπε 
επισυναπτόμενο 

κατάλογο 
συνοδευτικών)  
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