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                                                                                                       Λάρισα 11/7/2018 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αρ. Πρωτ. 4196 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ         

                     (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                                      

         

Aριθμός προκήρυξης   10/2018 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που 

θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου του  ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα. 

          

 Το ΤΕΙ Θεσσαλίας, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Ν.4009/11 «Δομή και Λειτουργία της ποιότητας των σπουδών και  

διεθνοποίησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4485/17(ΦΕΚ 114/4-8-17/τ.Α) «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 

3. Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/τ.Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ» 

4. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- «Δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις». 

5. Το Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212/τ.Α’/79) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων 

και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων 

κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών»,  

6. Το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν.3404/2005 ((ΦΕΚ 260/τ.Α) Ρύθμιση θεμάτων του 

Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 

λοιπές διατάξεις. 

7. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

8. Την Υ.Α. αριθμ.78649/2015 (ΦΕΚ1581/Β/28.07.2015) «Αντικατάσταση του 

αρ.137 Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.»  

9. Το Π.Δ. 34/95 (ΦΕΚ 30/τ.Α) «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων περί 

εμπορικών μισθώσεων» όπως ισχύει.  

10. Την αριθμ. 17/10-7-2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την 

προκήρυξη δημόσιου τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου για την εκμετάλλευση του κυλικείου του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη 

Λάρισα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

       Προκηρύσσουμε Δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα, με 

τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 
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Η εκμίσθωση αφορά το κεντρικό κυλικείο που λειτουργεί στο χώρο του 

Ιδρύματος στη Λάρισα, με σκοπό την προσφορά στους φοιτητές αφεψημάτων, 

αναψυκτικών και γενικά των ειδών που προβλέπονται για τα καταστήματα που 

χαρακτηρίζονται «κυλικεία μεγάρων, σχολείων κλπ.», όπως περιγράφονται στο 

άρθρο 42 παρ. 1, εδ. δ, ε της Υ.Α υπ’ αριθμ. Αιβ/8177/-08-09-83 (ΦΕΚ 526 τ.Β), 

«Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών όρων ιδρύσεως 

και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων και ποτών» για τα 

οποία θα έχει χορηγηθεί νόμιμη άδεια.  

 Η λειτουργία του κυλικείου ακολουθεί και εφαρμόζει πιστά όλες τις 

προβλεπόμενες απ’ το νόμο διατάξεις και τις εντεύθεν απορρέουσες υποχρεώσεις. 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  27-7-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. 

στην Αίθουσα Διαγωνισμών της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας      

(Περιφερειακή οδός Λάρισας-Τρικάλων Τ.Κ. 41110 Λάρισα).  

 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο 

που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Η ισχύς της 

προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

         Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα 

ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος 

αυτού, συνεπεία άσκησης προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή 

παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. 

Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την 

παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί πολίτες Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχετική εμπειρία με το αντικείμενο της 

σύμβασης. 

 Για να συμμετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσει, ο ίδιος ή ο 

νόμιμος εκπρόσωπός του, στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ την παραπάνω ημέρα και το 

αργότερο  έως την ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός, φάκελο στον οποίο αναφέρονται 

τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του διαγωνισμού που θα λάβει μέρος. 

Ειδικότερα ο φάκελος πρέπει να περιέχει:   

 

1. Φάκελο δικαιολογητικών 

Α) Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων ή Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, 

ποσού ίσου με την τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος, ήτοι: πέντε χιλιάδων 
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(5.000,00) €,  με χρονική διάρκεια ισχύος 60 ημερών από την επομένη του 

διαγωνισμού.  

         Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από 

τον Ανάδοχο. 

 

Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), έκδοσης 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι: ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  
 

Σύμφωνα με τον «Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», προκειμένου το ΤΕΙ/Θ να 

επεξεργαστεί νομίμως τους φακέλους των προσφορών, όσοι έχουν υποχρέωση να 

προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου, πρέπει να συμπληρώσουν και να 

υπογράψουν το έντυπο  στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β - ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ σε δύο αντίτυπα. Σε περίπτωση που το έντυπο 

ενημέρωσης και συγκατάθεσης δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο της 

προσφοράς, βάση του Άρθρου 6 & 10 του 679/2016, το ΤΕΙ/Θ έχει κάθε έννομο 

δικαίωμα να αρνηθεί την επεξεργασία και να απορρίψει την αίτηση.  

 

Γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση και 

δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ή δεν 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ή ειδικής εκκαθάρισης 

σε λειτουργία με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου ούτε εκκρεμεί αίτηση 

για υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή διαδικασία πτωχευτικής συνδιαλλαγής , ή δεν έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.  
 

Δ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας.  

 

Ε) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση 

των όρων της διακήρυξης καθώς και των ειδικών συμπληρωματικών όρων και ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους. 

 

Ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  ότι  
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- το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο και μόνον,  

- δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ,  

- το προσωπικό που θα εργάζεται στο κυλικείο θα διαθέτει βιβλιάρια υγείας 

θεωρημένα από τις αρμόδιες αρχές, και δεσμεύεται, εφόσον είναι ο οριστικός 

πλειοδότης:  

i. να επιδείξει τα εν λόγω βιβλιάρια εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της 

σύμβασης, και  

ii. να γνωστοποιεί αμέσως και αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή Κυλικείων κάθε 

αλλαγή στο εν λόγω προσωπικό.  
 

Η) Προκειμένου για εταιρείες πρέπει μαζί με τα παραπάνω να προσκομισθεί το 

ισχύον εγκεκριμένο καταστατικό και αν πρόκειται για κεφαλαιουχικές εταιρίες, όλα 

τα επίσημα έγγραφα, στα οποία εμφαίνεται η Διοίκηση της εταιρίας.  

 

Θ) Νόμιμη εξουσιοδότηση (πληρεξούσιο) του τυχόν αντιπροσωπευομένου να 

πάρει μέρος σαν αντιπρόσωπος του στον διαγωνισμό και να επιδώσει την προσφορά 

του.   

 

Ι) Όταν ο διαγωνιζόμενος έχει την ιδιότητα που ορίζεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του ΠΔ 715/79, προσκομίζει και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται απ’ 

τις διατάξεις αυτές. 

 

Κ) Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 

έναρξη της μίσθωσης να καταθέσει πιστοποιητικό HACCP εφαρμογής της υγιεινής 

των τροφίμων. 

 

2. Φάκελο με την τεχνική προσφορά που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου και θα περιέχει α) την λεπτομερή μελέτη-περιγραφή του τρόπου που 

προτείνεται να λειτουργήσει το Κυλικείο λαμβάνοντας υπόψη τα περιγραφόμενα στα 

κριτήρια αξιολόγησης, στους ειδικούς όρους και στους ειδικούς συμπληρωματικούς 

όρους καθώς και β) θα αξιολογηθεί η εμπειρία που θα αποδεικνύεται από συστατικές 

επιστολές, βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

συνεργάζεται ή συνεργάσθηκε.  

 

3. Φάκελο με την οικονομική προσφορά που θα φέρει τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου και θα περιέχει την οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου 

υπογεγραμμένη. Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά. 

          

 Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς, προ της 

διενέργειας του διαγωνισμού με την ένδειξη στο φάκελο της λέξεως 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάνοντας και μνεία του διαγωνισμού που αφορά. Προσφορές που 

δεν θα έχουν κατατεθεί έως την ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού, στο κεντρικό 

πρωτόκολλο του ΤΕΙ άσχετα με το πότε ταχυδρομήθηκαν δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με την παράγραφο 2 

του άρθρου 86 του Ν.4412/16. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Θα βαθμολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα: 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1. Μελέτη λειτουργίας – μέτρα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 
20 % 

2. Μελέτη διαρρύθμισης, τεχνικός εξοπλισμός και 

προσωπικό που θα διατεθεί για το έργο όπως και τυχόν 

επιπλέον παροχές 

25 % 

3. Χρηματοοικονομική επιφάνεια και φερεγγυότητα 20 % 

4. (120-το μέσο ποσοστό απόκλισης από τις ανώτατες 

τιμές των 

υποχρεωτικών ειδών 1 έως και 16)/100 

35 % 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

- Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου η μειώνεται έως το  80, όταν τα χαρακτηριστικά υστερούν 

των απαιτήσεων.   

- Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 

προσφοράς.  

- Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία 

της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 

των κριτηρίων. 

- Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 

τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή 

στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί:  

 

Λ = 

Προσφερθείσα μηνιαία τιμή  

Τελική βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς 

 

          Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με την επιμέρους βαθμολόγηση των 

παρακάτω αποκλειστικά κριτηρίων: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτείνεται να 

λειτουργήσει το Κυλικείο. Θα αξιολογηθεί αφενός, η πληρότητα της μελέτης 

λειτουργίας, δηλαδή όλα εκείνα τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ο υποψήφιος 

ανάδοχος του έργου και αφορούν, το σύστημα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων 

σε κάθε στάδιο επεξεργασίας, την ασφάλεια και υγιεινή εγκαταστάσεων και 

προσωπικού, τις προδιαγραφές Α΄ υλών – συνοδευόμενα όλα τα παραπάνω από τα 

ανάλογα πιστοποιητικά (πιστοποιητικό HACCP εφαρμογής της υγιεινής των 

τροφίμων) – αφετέρου δε η πληρότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

που θα εφαρμόσει ο ανάδοχος στο σύνολο του έργου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Λεπτομερής μελέτη διαρρύθμισης του χώρου του Κυλικείου 

(σκαρίφημα με το προτεινόμενο σχέδιο διαρρύθμισης – εκτός παγίων 

εγκαταστάσεων, με αναλυτική περιγραφή της χρησιμότητας της κάθε επιλογής). Στο 
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παρόν κριτήριο θα αξιολογηθεί ο προτεινόμενος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 

για την υλοποίηση του έργου, όπως επίσης και ο αριθμός, κατά ειδικότητες, του 

προσωπικού που θα απασχοληθεί. Επιπλέον παροχές προς το προσωπικό του 

Ιδρύματος θα αξιολογηθούν. 

Σημειώνεται ότι: 

α. ο ακίνητος εξοπλισμός θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του ΤΕΙ με τη λήξη της 

σύμβασης ή ακόμη και αν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία. 

β. ο εξοπλισμός που θα διατεθεί θα πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών (π.χ. όχι 

πλαστικά καθίσματα κλπ), ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που να είναι ευχάριστη η 

παραμονή των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Φοιτητών, μελών ΔΕΠ, 

Διοικητικού Προσωπικού κλπ). 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενδεικτικά αναφέρεται εξαερισμός, 

κλιματισμός, πυρασφάλεια, κλπ, θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του ΤΕΙ με τη λήξη 

της σύμβασης ή ακόμη και αν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Στο παρόν κριτήριο θα αξιολογηθεί η χρηματοοικονομική κατάσταση 

και φερεγγυότητα του υποψήφιου όπως αυτή προκύπτει από τον κύκλο εργασιών της 

τελευταίας πενταετίας (ισολογισμοί, βεβαιώσεις συνεργαζόμενων φορέων, 

αντίστοιχες συμβάσεις, βεβαιώσεις συνεργαζόμενων τραπεζών κ.α.).  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  4: 

α/α ΠΡΟΪΟΝ 

Ανώτατες 

τιμές πώλησης 

με ΦΠΑ σε € 

Προσφερόμενη 

τιμή με ΦΠΑ 

σε € 
1 Καφές Ελληνικός (115 ml) 0,70  

2 Nescafe (ζεστός, κρύος) (350 ml) 1,00  

3 Καπουτσίνο (350 ml) 1,10  

4 Εσπρέσσο (115 ml) 1,10  

5 Γαλλικός (350 ml) 1,00  

6 Σοκολάτα ρόφημα (350 ml) 1,10  

7 Τσάι (350 ml) 0,90  

8 Χυμός φυσικός (350 ml) 1,60  

9 Χυμοί τύπου Amita, HBH, Life διάφοροι 1,00  

10 Αναψυκτικά σε κουτί 1,00  

11 Γάλα λευκό 1,00  

12 Γάλα σοκολατούχο 1,30  

13 Νερό μικρό ½ lt 0,35  

14 Νερό μεγάλο 750ml 0,50  

15 
Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι 
βάρους 180 γραμμαρίων τουλάχιστον 

 1,00 
 

16 Πίτσα (ατομική ή μερίδα)  1,50  

Η συνολική βαθμολογία των ποιοτικών χαρακτηριστικών υπολογίζεται από το 

άθροισμα των γινόμενων της βαθμολογίας επί του συντελεστή βαρύτητας του 

χαρακτηριστικού   

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

Τρόπος πληρωμής του μισθώματος: 

 Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κατά μήνα και εντός του πρώτου πενθημέρου 

του μισθωτικού μήνα  έναντι εγγράφου αποδείξεως της Αναδόχου. Σε 

περίπτωση που δεν καταβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται, 

κινείται άμεσα η διαδικασία καταγγελίας της μισθωτικής σύμβασης και 

έκπτωσης υπέρ του ΤΕΙ Θεσσαλίας της εγγυητικής επιστολής καλής 
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εκτέλεσης που έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος.   

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τους χώρους του μισθίου 

αποκλειστικά και μόνο για το Κυλικείο, απαγορευομένης απολύτως 

οποιαδήποτε άλλης χρήσεώς του. Ειδικότερα στους παραπάνω χώρους 

απαγορεύεται: Η εγκατάσταση και η λειτουργία παντός είδους τυχερού ή 

μηχανικού παιχνιδιού, η παροχή παιγνιόχαρτων ή λαχείων ή ΠΡΟΠΟ κ.τ.λ. Η 

χρήση ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων κ.τ.λ. ή άλλων μηχανημάτων τα οποία 

προκαλούν θόρυβο. Η τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων σε 

οποιονδήποτε χώρο, εκτός από το χώρο εντός και πέριξ του Κυλικείου. Η 

παραμονή εντός των χώρων εργασίας του Κυλικείου άλλων ατόμων, εκτός 

από τους υπαλλήλους του Κυλικείου. Η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση εντός και 

εκτός του Κυλικείου διαφημίσεων ή ανακοινώσεων χωρίς άδεια του της 

Επιτροπής παρακολούθησης. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δικά του έξοδα όλο το ακίνητο που 

θα στεγάζεται το κυλικείο, και να το διατηρεί ασφαλισμένο εναντίον παντός 

κινδύνου σ΄ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, για ποσό 

ανταποκρινόμενο στην αντικειμενική αξία αυτού (400.000 €). Η ασφάλιση θα 

γίνεται στο όνομα του ΤΕΙ Θεσσαλίας και με διαδοχικές συμβάσεις ετήσιας 

διάρκειας, το κόστος των οποίων θα καταβάλλεται απ’ τον ανάδοχο, που 

υποχρεούται να προσάγει στη Διοίκηση του ΤΕΙ τη σχετική βεβαίωση πριν 

απ’ την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου και στην αρχή κάθε επόμενου 

μισθωτικού έτους, σύμφωνα με τα αμέσως παρακάτω λεπτομερώς 

αναφερόμενα. 

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος που προβλέπεται από το 

ασφαλιστήριο, το ΤΕΙ Θεσσαλίας θα διαθέσει την ασφαλιστική αποζημίωση 

αποκλειστικά και μόνο για την αποκατάσταση ή αντικατάσταση των 

καταστραφέντων. Ο όρος αυτός θα καταχωρηθεί στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο. Το πρώτο συμβόλαιο της ασφάλισης μαζί με την απόδειξη 

πληρωμής των ασφαλίστρων και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην 

οποία να δηλώνεται από τον ανάδοχο ότι παραιτείται κάθε αποζημίωσης 

προβλεπόμενης από το ασφαλιστήριο, θα παραδοθούν στο ΤΕΙ Θεσσαλίας την 

ώρα της υπογραφής της σύμβασης. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της 

ανανέωσης των ασφαλίσεων μαζί με τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις 

θα παραδίδει ο ανάδοχος τουλάχιστον δέκα μέρες πριν από τη λήξη κάθε 

προηγουμένου συμβολαίου. Η περίπτωση παράλειψης των παραπάνω, 

αποτελεί ειδικό λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 

 Ο Ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος ενοικιοστασίου ή άλλων διατάξεων 

που ισχύουν ή πρόκειται να ισχύσουν και θα δηλώσει κατά την κατάρτιση της 

σύμβασης τη γνώση του ότι η μίσθωση αυτή δεν προστατεύεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 34/1995, επειδή η σύμβαση που θα υπογραφεί 

θα είναι γνήσια σύμβαση έργου λειτουργίας - εκμετάλλευσης του κυλικείου 

και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν ισχύ οι νομικές διατάξεις περί 

επαγγελματικής στέγης. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο 

ως κυλικείο για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, των εργαζομένων 

(Διοικητικό, Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό) στο TEI. Απαγορεύεται 

ρητώς η αλλαγή χρήσης του μισθίου. 
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 

έναρξη της μίσθωσης να καταθέσει πιστοποιητικό HACCP εφαρμογής της 

υγιεινής των τροφίμων. 

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται πενταετής. 

 Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσόν των 5.000,00 €. 

 Σε περίπτωση εξόχως υψηλού μισθώματος η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει επιπλέον εξηγήσεις επί του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου 

του υποψήφιου αναδόχου και σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης να 

παραπέμψει το θέμα στη Σύγκλητο για επικύρωση.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα 

διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Κατά την αποσφράγιση 

των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. Η διαδικασία 

αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται το άρθρο 100 του ν. 4412/2016.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού 

προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους 

αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση  

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, θα ελέγξει σε πρώτη φάση τα 

ζητούμενα δικαιολογητικά. Θα γίνουν τυπικά δεκτοί μόνο όσοι προσκομίσουν πλήρη 

φάκελο δικαιολογητικών και ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους της 

παρούσης διακήρυξης.  

Στη δεύτερη φάση η Επιτροπή θα προβεί στο άνοιγμα των υποφακέλων των 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, μόνο όσων ο φάκελος των δικαιολογητικών ήταν 

πλήρης.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει τις Τεχνικές προσφορές. Εφόσον οι 

Τεχνικές προσφορές δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραπάνω άρθρου θα 

απορρίπτονται.  

Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση και 

παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που περιέχουν τιμές ανώτερες 

της μεγίστης αναγραφόμενης ανά είδος θα απορρίπτονται.  

Μετά την αξιολόγηση και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, η Επιτροπή θα 

προβεί στη άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών (τρίτη φάση), μόνο όσων οι 

Τεχνικές Προσφορές έγιναν τελικά αποδεκτές, αφού καλύπτουν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση και των οικονομικών 

προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 

αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με 

την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 

127 του Ν. 4412/2016 εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
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Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση 

υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της τιμής εκκίνησης για ένα έτος ήτοι 600,00 € 

[5.000Χ12Χ1%=600,00 €]. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

         α) Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που θα διενεργηθεί 

πραγματοποιείται από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

         β) Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες 

από την ανακοίνωση σ’ αυτόν της κατακύρωσης του διαγωνισμού, για την υπογραφή 

της σχετικής συμβάσεως προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως των 

όρων της σύμβασης, Ελληνικής Τράπεζας ποσού ίσου με το γινόμενο 12 μηνών επί 

του μηνιαίου προσφερομένου μισθώματος με χρονική διάρκεια ισχύος όση η 

διάρκεια της σύμβασης συν δύο (2) επιπλέον μήνες και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

που προβλέπεται στους ειδικούς όρους της παρούσας.. 

       Η σύμβαση συντάσσεται σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται στο τέλος, 

μονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε σελίδα. 

       Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί για την υπογραφή της σύμβασης 

στην παραπάνω προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή, η εγγύηση 

συμμετοχής του καταπίπτει υπέρ του ταμείου του ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ 

Θεσσαλίας μπορεί να εκλέξει τον αμέσως επόμενο πλειοδότη ή να προχωρήσει σε 

επανάληψη του διαγωνισμού.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

         1.-Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

καθαριότητα του κυλικείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το ΤΕΙ και οι 

αρμόδιες επιτροπές ασκούν και τον έλεγχο της καθαριότητας και της συντήρησης σε 

καλή κατάσταση των χώρων και εγκαταστάσεων, των επίπλων και σκευών που 

χρησιμοποιούνται στο κυλικείο. Έχει απόλυτο δικαίωμα ελέγχου και 

παρακολούθησης της λειτουργίας του κυλικείου από κάθε άποψη, την οποία είναι 

υποχρεωμένος να δέχεται ευχαρίστως ο ανάδοχος και να παρέχει αμέσως όλα τα 

στοιχεία που θα του ζητηθούν. Ο έλεγχος αφορά ιδίως τις εγκαταστάσεις, τον 

εξοπλισμό, τα έπιπλα και όλα γενικά τα είδη του κυλικείου, που πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις συμβατικές υποχρεώσεις του μισθωτή.  

         2.-Το προσωπικό του κυλικείου προσλαμβάνεται και μισθοδοτείται με δαπάνες 

του αναδόχου μετά από θεώρηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών Υγείας και 

Ποινικού Μητρώου από το ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

         3.-Για την παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης που θα υπογραφεί και  

στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλοι οι όροι της διακήρυξης και του προσαρτήματος 

υποχρεώσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος – πέρα από οποιαδήποτε άλλη 

συμβατική ή νόμιμη έννομη συνέπεια - να καταβάλει ποινική ρήτρα μέχρι του ποσού 
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των 500 ΕΥΡΩ και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι του ποσού των 1.000 ΕΥΡΩ που 

θα του επιβληθεί με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ μετά από προηγούμενη κλήση 

του σε απολογία. 

4.-Η Σύγκλητος του ΤΕΙ σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να λύσει τη σύμβαση 

και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο από τα δικαιώματα του συμβολαίου. 

5.-Η άρνηση του επιχειρηματία να συμμορφωθεί σε οποιοδήποτε όρο της 

σύμβασης ή σε απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας μετά από Εισήγηση της 

Επιτροπής λειτουργίας κυλικείου και για την επίλυση κάθε διαφοράς, που προκύπτει 

από την εφαρμογή της σύμβασης ή αμφισβήτησης, αρμόδιο δικαστήριο είναι το 

Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας που θα δικάζει κατά την ισχύουσα νομοθεσία και 

θα διατάξει την πληρωμή της ποινικής ρήτρας που έχει επιβληθεί και την έκπτωση 

του αναδόχου από τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση. 

       Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τους 

όρους του παρόντος ολόκληρη η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει προς όφελος 

του ΤΕΙ Θεσσαλίας χωρίς άλλη διατύπωση.  

Μετά τη λήξη της μίσθωσης καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και μέσα σε 10 ημέρες από 

τη λήξη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους χώρους του κυλικείου 

με τις εγκαταστάσεις, σε άριστη κατάσταση, με το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης 

και παραλαβής. 

         Εάν περάσει άπρακτο το δεκαήμερο εξουσιοδοτεί από τώρα τη Σύγκλητο του 

ΤΕΙ Θεσσαλίας να αποβάλλει τα πράγματα αυτά έξω από το κτίριο χωρίς καμία 

ευθύνη για την τύχη τους. 

6.- Το κυλικείο  θα λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους πέντε ημέρες 

εβδομαδιαίως από 07.00 π.μ. έως 09.00 μ.μ. Για την εξυπηρέτηση των 

μεταπτυχιακών φοιτητών και των φοιτητών του Ε.Α.Π. το κυλικείο θα 

λειτουργεί Σαββατοκύριακα και αργίες από 09.00 π.μ. έως 08.00 μ.μ. τις ημέρες 

που υπάρχουν μαθήματα. 
7.-Εκτός των προϊόντων του ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 4 από το κυλικείο του ΤΕΙ μπορούν 

να διατίθενται και: 

- Γραφικά είδη 

- Προσωπικά είδη υγιεινής 

- Τσιγάρα 

- Καραμελικά –Σοκολατοειδή 

- Όλα τα ροφήματα κρύα και ζεστά θα σερβίρονται σε χάρτινα ποτήρια. 

- Η ποσότητα των ζεστών και κρύων καφέ θα είναι τουλάχιστον 240 ml εκτός 

του Ελληνικού και του Espresso. 

Οι τιμές των λοιπών ειδών, για τα οποία δεν παρατίθενται οι τιμές πώλησης, θα 

διαμορφώνονται με το προβλεπόμενο εκάστοτε νόμιμο ποσοστό κέρδους για κάθε 

είδος, με βάση την τιμή κτήσεως που θα προκύπτει από τα τιμολόγια αγοράς, τα 

οποία θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Συγκλήτου του Ιδρύματος για έλεγχο, 

οποτεδήποτε ήθελε ζητηθούν, χωρίς κανένα δικαίωμα εναντίωσης εκ μέρους του 

μισθωτή. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται νόμιμος συντελεστής κέρδους, η τιμή 

πώλησης κάθε είδους θα διαμορφώνεται με προσαύξηση 50% κατ’ ανώτατο όριο επί 

της προκύπτουσας τιμής κτήσεως και θα μπορεί κατά περίπτωση να τροποποιηθεί 

μόνο με σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του ΤΕΙ. 

8.-Από το κυλικείο δεν θα διατίθενται αλκοολούχα ποτά. Ο ανάδοχος θα 

δύναται να προσφέρει κατά την διάρκεια της μίσθωσης και άλλα είδη (σουβλάκι, 

χάμπουργκερ κλπ), αφού τηρούνται οι υγειονομικές διατάξεις και μετά από έγκριση 

της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο μπορεί επίσης να απαγορεύσει την 
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διάθεση ορισμένων  ειδών από το κυλικείο χωρίς ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης 

του αναδόχου. 

9. Είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε σημεία του Ιδρύματος, μετά από υπόδειξη 

της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αυτόματοι πωλητές καφέδων και αναψυκτικών 

με τις ίδιες τιμές πώλησης. 

10. Οι δαπάνες λειτουργίας του κυλικείου του   ΤΕΙ  Θεσσαλίας  (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 

ΔΕΥΑΛ, ΔΕΠΑ) καθώς και τα δημοτικά και κοινοτικά τέλη για την καθημερινή 

απομάκρυνση των σκουπιδιών από το χώρο αυτού βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. 

11.  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του κυλικείου θα εκδοθεί με ευθύνη, 

φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, ο οποίος θα υποβάλει αντίγραφο αυτής στο ΤΕΙ.  

12. Τα δελτία και τα αποτελέσματα υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων 

του κυλικείου, καθώς και τα βιβλιάρια υγείας του απασχολουμένου προσωπικού, θα 

γνωστοποιούνται και θα επιδεικνύονται σε οποιαδήποτε επιτροπή ελέγχου του 

κυλικείου, που θα συστήνεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ.  

    

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης στάλθηκε στις εφημερίδες: 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ» 

«ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν ανάδοχο 

 Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΤΕΙ Θεσσαλίας  κάθε μέρα 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2410-684405, 2410684440 και 

2410684406. Επίσης το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική 

μορφή στην διεύθυνση: www.teilar.gr.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Έντυπο ενημέρωσης και λήψης συγκατάθεσης. 

 

 

 

 

 

 

             Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας 

 

                                                                           

 

 

 

                                                                                       ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 

                                                                                                    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teilar.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ 
1. ΙΣΟΓΕΙΟ 

 
2. ΥΠΟΓΕΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

                    
                   Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
        ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

   

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

 

Ενημέρωση: 

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας ενημερώνει ότι εννόμως συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα 

με σκοπό την σύναψη συμβάσεων και την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων που σχετίζονται 

με αυτές, βάση του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ( Άρθρο 6).   

Λαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων για τη 

διασφάλιση του απορρήτου, του αδιάβλητου των διαδικασιών και το σεβασμό όλων των 

Δικαιωμάτων του Υποκειμένου που απορρέουν από την νομοθεσία (Πρόσβασης, Διόρθωσης, 

Εναντίωσης, Διαγραφής, Περιορισμού, Φορητότητας, Ανάκληση συγκατάθεσης, Εναντίωση στην 

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων & Καταγγελίας).  

Συγκεκριμένα για τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων όπως στοιχεία ποινικών μητρώων, η ρητή 

συγκατάθεση του υποκειμένου είναι απαραίτητη και εξυπηρετείται με το παρόν έγγραφο. 

Για σκοπούς περαιτέρω ενημέρωσης ή άσκησης των δικαιωμάτων αναφορικά με τα δεδομένων 

σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων(DPO) του Ιδρύματος, 

Ιωάννη Γκαντάρα, 6944649919,  dpo@teilar.gr. 

 

Συγκατάθεση: 

Έχω ενημερωθεί για τα πιο πάνω και δίνω τη ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει 

συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

 

Ονοματεπώνυμο:_________________________________________ Ημερομηνία: __/__/ 

ΑΦΜ: ______________________________                    Υπογραφή:  

 

mailto:dpo@teilar.gr

