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ΘΕΜΑ: « 1η Ορθή Επανάληψη-∆ιευκρίνιση σχετικά µε τον Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή Ανοικτό 
∆ιαγωνισµό για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκµετάλλευση του Φοιτητικού Εστιατορίου 
της Πανεπιστηµιούπολης 1 του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής µε αριθµό πρωτ. 6868/6.7.2018 
ΚΗΜ∆ΗΣ: 18PROC003385253 Α∆Α: ΨΘΘΨ46Μ9ΞΗ-ΦΘΑ ΕΣΗ∆ΗΣ: 61817.  

    

1) ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 7 :  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  
A1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ σελ. 30 α/α 12 
 
από παραδροµή αναφέρει: 
 
Βεβαίωση Επίσκεψης στους χώρους του εστιατορίου της Πανεπιστηµιούπολης 1 του 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. 
Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προβούν σε επιτόπου 
επίσκεψη ώστε να επιθεωρήσουν τους χώρους του εστιατορίου της Πανεπιστηµιούπολης 1 και τον 
εξοπλισµό και να συλλέξουν πληροφορίες και στοιχεία. Η επιτόπου επίσκεψη θα προγραµµατιστεί σε 
συνεννόηση µε τη ∆ιεύθυνση της Φοιτητικής Μέριµνας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (Πανεπιστηµιούπολη 1)  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: 09:00πµ.-14:00µ.µ, κα. 
Νόνα Τανταλίδου - Ναυπακτίτου, e-mail : notantal@teiath.gr,  τηλ.: 2105385184,  fax:2105385184,  
ύστερα από σχετικό γραπτό αίτηµα που θα υποβάλει εγκαίρως κάθε ενδιαφερόµενος. Ο 
ενδιαφερόµενος θα συνοδεύεται από προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Φοιτητικής Μέριµνας του ΠΑ.∆.Α. 
προκειµένου να του παρέχονται οι πληροφορίες που θα ζητήσει. Οι πιο πάνω επισκέψεις θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο την Παρασκευή 03/08/2018. Η Υπηρεσία θα  χορηγήσει βεβαίωση 
για την επίσκεψη που θα πραγµατοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόµενος και την βεβαίωση αυτή πρέπει να 
την προσκοµίσει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην 
προσφορά του. 
  
-  αντί του ορθού που είναι:  

 

Βεβαίωση Επίσκεψης στους χώρους του εστιατορίου της Πανεπιστηµιούπολης 1 του 
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. 
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Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προβούν σε επιτόπου 
επίσκεψη ώστε να επιθεωρήσουν τους χώρους του εστιατορίου της Πανεπιστηµιούπολης 1 και τον 
εξοπλισµό και να συλλέξουν πληροφορίες και στοιχεία. Η επιτόπου επίσκεψη θα προγραµµατιστεί σε 
συνεννόηση µε τη ∆ιεύθυνση της Φοιτητικής Μέριµνας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (Πανεπιστηµιούπολη 1)  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: 09:00πµ.-14:00µ.µ, κα. 
Νόνα Τανταλίδου - Ναυπακτίτου, e-mail : notantal@teiath.gr,  τηλ.: 2105385184,  fax:2105385184,  
ύστερα από σχετικό γραπτό αίτηµα που θα υποβάλει εγκαίρως κάθε ενδιαφερόµενος. Ο 
ενδιαφερόµενος θα συνοδεύεται από προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Φοιτητικής Μέριµνας του ΠΑ.∆.Α. 
προκειµένου να του παρέχονται οι πληροφορίες που θα ζητήσει. Οι πιο πάνω επισκέψεις θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο την ∆ευτέρα 30/07/2018. Η Υπηρεσία θα  χορηγήσει βεβαίωση για 
την επίσκεψη που θα πραγµατοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόµενος και την βεβαίωση αυτή πρέπει να την 
προσκοµίσει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην 
προσφορά του. 
 
2) Σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄): «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 
του άρθρου 79 υπογράφεται σύµφωνα µε το παρακάτω άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύµβασης.  
  
Άρθρο 79Α Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης. 
 
1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 
δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
2. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
3. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). 

 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΗΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 
 

 
        ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  

 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών  
Τµήµα Προµηθειών 
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