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ΠΡΟΣ: 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1750/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ 01.01.2019 ΕΩΣ 

31.12.2021 

Παρακάτω δίνονται  απαντήσεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

στα αιτήματα εταιρειών (με αριθμ. Πρωτ εισ.: 2131/13.04.2018, 2132/13.04.2018 και 

2187/16.04.2018), τα οποία κατατέθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της 

διακήρυξης μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1 
 
Παροχή πληροφοριών σχετικά με την παρ. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της με αριθμ. 
πρωτ. 1750/2018 διακήρυξης  
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Σύμφωνα με την παρ. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της διακήρυξης:  
  
«………. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται ως ελάχιστη απαίτηση τεχνικής και 
επαγγελματικήςικανότητας:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
β) Οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:  

 Πιστοποιητικό εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008,   

 Πιστοποιητικό εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης υγιεινής των τροφίμων HACCP,  

 Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων ISO 22000:2005,  

 Πιστοποιητικό εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ιχνηλασιμότητας τροφίμων ISO 
22005:2007,   

 Πιστοποιητικό εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης εργασιακής ασφάλειας και υγιεινής 
OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008.  

Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα παραπάνω πιστοποιητικά τα οποία βασίζονται στη σχετική 
σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς ή 
ισοδύναμα από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
οριζόμενα στην παρ.1 του άρθ. 82 του Ν. 4412/2016………» 
  
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι απαιτήσεις της διακήρυξης, είναι σύμφωνες με την Εθνική 
και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, με τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Οδηγούς 
Υγιεινής του ΕΦΕΤ, και ως εκ τούτου παραμένουν ως έχουν.  
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/


ΕΡΩΤΗΜΑ 2 
 
Αίτημα για την παροχή δυνατότητας επιτόπιας επίσκεψης στους χώρους των εστιατορίων των 
Πανεπιστημιακών Μονάδων του Ιδρύματος. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Σας ενημερώνουμε ότι εφόσον εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης στους 
χώρους των εστιατορίων των Πανεπιστημιακών Μονάδων του Ιδρύματος, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
 
Το διαθέσιμο προσωπικό ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα είναι: 
 

Πανεπιστημιακές Μονάδες Υπάλληλος Τηλέφωνο 

Μυτιλήνης Νησιώτης Ευστράτιος 6973027503 

Χίου Ανδριώτη Δέσποινα 22710 35025 

Σάμου Πρωτόπαπας Κων/νος 22730 82061 

Λήμνου Εριφύλη Τσόχα 22540 83016 

Ρόδου Καραμποΐκης Σπύρος 22410 99075, 99077,99074 

Σύρου Μαραγκού Δέσποινα  22810 97083 

 
 
 
 
 
 
  
                   Η Αν. Προϊσταμένη της 

            Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων 
 
 
 
 
 

        Χριστίνα Φιορή 
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