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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Δ.Α.Η.Δ. 621/4/2020  

ME ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ Φ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ - Φ.Ε. 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Μ.Κ. ΕΧΙΝΟΥ» 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

1. Στο άρθρο 2.2.4 στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται: και 

συγκεκριμένα στην εκμετάλλευση φοιτητικών εστιών. 

2. Στο άρθρο 2.2.5 στο α) διορθώνεται η φράση γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, 

η οποία αναφέρθηκε εκ παραδρομής και αντικαθίσταται από τη λέξη: ειδικό 

κύκλο εργασιών . 

3. Στο άρθρο 2.2.5 στο γ) πιστοληπτική ικανότητα για χρηματοδότηση 

κεφαλαίου κίνησης ποσού τουλάχιστον ίσου με το 10% του προϋπολογισμού 

της σύμβασης πλέον Φ.Π.Α. αναφέρεται στο 10% του συνόλου του 

προβλεπόμενου προϋπολογισμού των επιμέρους τμημάτων, για τα οποία οι 

συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορά. Για παράδειγμα, αν κάποιος 

συμμετέχει για όλα τα τμήματα απαιτείται πιστοληπτική του ικανότητα για 

χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης να καλύπτει το ποσό των 409.478,00€. 

4. Στο άρθρο 2.2.6 ως μαζική σίτιση νοείται η μαζική σίτιση ατόμων (πρωί, 

μεσημέρι, βράδυ) με εκμετάλλευση – λειτουργεία εστιατορίου. Επίσης, η 

ελάχιστη διάρκεια των συμβάσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 συνεχείς 

μήνες σε αντιστοιχία με τη διάρκεια του προκηρυχθέντος έργου. 

Στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης, στο Β.4 εκ παραδρομής αναφέρθηκε ο όρος 

τρεις παρόμοιες συμβάσεις. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2.2.6 

απαιτούνται τουλάχιστον 5 συμβάσεις. 

5. Οι υποψήφιοι απαιτείται να επισκεφθούν τους χώρους των τμημάτων για τα 

οποία θα υποβάλλουν προσφορά προκειμένου να λάβουν γνώση των 

εγκαταστάσεων και του (σταθερού) εξοπλισμού, σε συνεννόηση με τους 

υπόλογους των Εστιών με τους οποίους θα έρθουν σε επικοινωνία στα 

παρακάτω τηλέφωνα: 

Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ξανθοπούλου Σοφία τηλ. : 2310200292 

Φ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ: 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Τσιαπάρα Ευαγγελία τηλ. : 2541025585, 

2541025386 

Φ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωάννου Αρσένης τηλ. : 2531052010, 2531052011 

M.K. EXINOY: 

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: κα Βορίδου Αναστασία τηλ. : 6936849266  
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Δεδομένου ότι ο οικονομικός φορέας θα επισκεφθεί τους χώρους των 

τμημάτων για τα οποία θα υποβάλλει προσφορά, απαιτείται η υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης που θα αναφέρει ότι έχει λάβει γνώση του χώρου και 

του σταθερού εξοπλισμού. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π. & Δ.Μ. 
 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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