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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20186885/06-11-2018 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή 

Είδος Διαγωνισμού 

 

 Κριτήριο Αξιολόγησης 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής 

 

Τίτλος Έργου 

 

ΠΡΟMΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών 

 

 

 

Ημερομηνία :         

Ημέρα : 

Ώρα :  

 03-12-2018 

 Δευτέρα 

 10:00 μ.μ. 

Τόπος Υποβολής προσφορών του 

Διαγωνισμού 

Διαδυκτιακή πύλη: 

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

(ηλεκτρονική υποβολή) 

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Πειραιώς Τμήμα Προμηθειών, Καραολή και 

Προμηθειών 80, 4ος Όροφος (έντυπη 

υποβολή) 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης 

 

Εκατόν σαράντα χιλιάδες τριακόσια 

σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 

(140.346,92€), συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 113.183,00€ 

και Φ.Π.Α. 24% 27.163,92€) 

 

 

CPV 

 

 39100000-3 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ιστότοπο 

του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στον 

ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ 

   

 06-11-2018 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Καραολή & Δημητρίου 80 

185 34, Πειραιάς 

Πληροφορίες: Γεωργία Μέξη  

Τηλ.: 210 4142239  

Fax: 210 4142469 

Email: mexi@unipi.gr 

           

 

 

 

Πειραιάς, 06-11-2018 

Αριθμ. Πρωτ.:20186885 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:mexi@unipi.gr
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Ημερομηνία έναρξης υποβολής 

Προσφορών 

 07-11-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) 

στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

 

 

 07-11-2018 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών 
 07-12-2018    10:00 π.μ. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:  

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

 

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: Διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

Γεωργία Μέξη, Μαρίνα Τερζόγλου, 

Μαριάνθη Φιλιππάκη      

 

Τηλ.  210 4142239, 210 4142371,  

210 4142091 

 

 mexi@unipi.gr, marinaterz@unipi.gr, 

mfilippaki@unipi.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:mexi@unipi.gr
mailto:marinaterz@unipi.gr
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας επίπλων 

για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης εκατόν σαράντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών 

(140.346,92€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 113.183,00€ και 

Φ.Π.Α. 24% 27.163,92€).  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη 

αποδοχή, εκ μέρους του, των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Καραολή & Δημητρίου 80, Τ.Κ.:185 34, Πειραιάς (τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 210 4142239, 210 4142241, 210 4142091 Fax: 210 4142469, e-mail: 

mexi@unipi.gr, marinaterz@unipi.gr, mfilippaki@unipi.gr). 

 

2. Είδος Σύμβασης 

Σύμβαση προμήθειας. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα και θα 

διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα 

έχουν ανάλογη εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

3. Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης - Προϋπολογισμός της σύμβασης – 

Χρηματοδότηση 

Η διάρκεια της κάθε σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 

υπογραφής της μέχρι την οριστική παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, η οποία θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός για το σύνολο των υπό προμήθεια επίπλων ανέρχεται στο 

ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών 

(140.346,92€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 113.183,00€ και 

Φ.Π.Α. 24% 27.163,92€), ο οποίος αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως εξής: 

 

 

mailto:mexi@unipi.gr
mailto:marinaterz@unipi.gr
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 Είδη Τεμ 
Κόστος ανά 

τεμάχιο 

Σύνολο 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Σύνολο με 

Φ.Π.Α.  

1.1 
Κάθισμα εργασίας 

τύπου Α 
153 105,00 16.065,00 19.920,60 

1.2 
Κάθισμα εργασίας 

τύπου Β (διευθυντικό) 
2 490,00 980,00 1.215,20 

1.3 Κάθισμα επισκεπτών 100 56,00 5.600,00 6.944,00 

1.4 Καθίσματα εργαστηρίου 151 98,00 14.798,00 18.349,52 

1.5 
Έπιπλο γραφείου τύπου   

Α (εργασίας) 
40 91,00 3.640,00 4.513,60 

1.6 
Έπιπλο γραφείου τύπου    

Β (διευθυντικό) 
1 1.582,00 1.582,00 1.961,68 

1.7 

Τραπέζι συνεργασίας 

(συνεδριάσεων) 6 - 8 

ατόμων 

2 280,00 560,00 694,40 

1.8 

Συρταριέρα τροχήλατη  

4άρων συρταριών 

(3+1) 

59 108,50 6.401,50 7.937,86 

1.9 Φοριαμός μεταλλικός 42 420,00 17.640,00 21.873,60 

1.10 Ντουλάπα μεταλλική       51 441,00 22.491,00 27.888,84 

1.11 
Ερμάριο με τζάμι 

υψηλό ανοιγόμενο  
9 182,00 1.638,00 2.031,12 

1.12 
Ερμάριο χαμηλό  

κλειστό    
4 164,50 658,00 815,92 

1.13 Πολυθρόνα σαλονιού 2 770,00 1.540,00 1.909,60 

1.14 
Τραπεζάκι υποδοχής 

ξύλινη κατασκευή   
1 385,00 385,00 477,40 

1.15 

Καναπές τριθέσιος 

δέρμα (ελεύθερου 

σχεδιασμού) 

3 1.365,00 4.095,00 5.077,80 

1.16 Υποπόδιο γραφείου 8 24,50 196,00 243,04 

1.17 Σκαμπό  3 66,50 199,50 247,38 

1.18 Τραπεζάκι υποδοχής   12 105,00 1.260,00 1.562,40 

1.19 
Πολυθρόνα σαλονιού 

κοινοχρήστων χώρων   
48 238,00 11.424,00 14.165,76 

2.1 

Τραπεζάκι 

βιντεοπροβολέα τύπου 

Α 

7 210,00 1.470,00 1.822,80 

2.2 

Τραπεζάκι 

βιντεοπροβολέα τύπου 

Β 

2 210,00 420,00 520,80 

2.3 
Τροχήλατο καρότσι 

μεταφοράς computers 
1 140,00 140,00 173,60 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

113.183,00 

 

140.346,92 
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Οι επιμέρους τιμές στον ανωτέρω πίνακα είναι ενδεικτικές και η κατακύρωση του 

διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών και συνεπώς οι προσφορές 

των υποψήφιων αναδόχων θα πρέπει να είναι εντός του συνολικού ως άνω 

προϋπολογισμού.   

Η εν λόγω συνολική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς του έτους 2018 σε βάρος του ΚΑΕ 7111 Α. 

 

4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς.  Τα υπό προμήθεια έπιπλα κατατάσσονται στον CPV: 39100000-3, βάσει του 

Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common 

Procurement Vocabulary codes-CPV).  

Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.  

 

5. Τόπος Παράδοσης Εξοπλισμού 

Τα υπό προμήθεια έπιπλα θα παραδοθούν σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθ’ 

υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Έργων).  

 

6. Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής 

τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  

 

7.  Τόπος παραλαβής των διακηρύξεων 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για 

το διαγωνισμό παρέχονται μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου:www.unipi.gr/unipi/el/διακηρύξεις.html 

και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

8. Διαδικασία διαγωνισμού και τρόπος υποβολής προσφορών  

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα Διακήρυξη. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση 

υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) και της  Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 

2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» καθώς και σύμφωνα με 

τις οδηγίες προσαρμογής των γενικών όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών που 

διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα 

οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 

στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στην παρούσα και στην 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

 

9. Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr. 

Του ΕΣΗΔΗΣ 

 

    07-11-2018  

 

07-11-2018 και 

ώρα 14:00 μ.μ. 

 

 

03-12-2018 και 

ώρα 15:00 μ.μ. 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 

10. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης Ηλεκτρονικών προσφορών.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 07-12-2018, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο Σύστημα 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό 

αυτό.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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11. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής ποσού 2% του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του ν.4412/2016). 

 

12. Δικαίωμα συμμετοχής & Νομική μορφή των διαγωνιζόμενων  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των 

προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων 

ή/και παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 ν. 4412/2016).  

(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων 

(άρθρο 19 ν. 4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής 

προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.  

Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, 

είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). 

 

13. Ισχύς των προσφορών  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρώμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

το παραπάνω προβλεπόμενο. 

Το Πανεπιστήμιο επιφυλάσσεται, εφόσον επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης 

στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

 

14. Είδος διαδικασίας 

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, 

διενεργούμενος μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος. 

 

 

 





9 

 

15. Κριτήριο κατακύρωσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των υπό προμήθεια επίπλων.  

 

16. Ελάχιστα κριτήρια επιλογής υποψηφίων αναδόχων 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει προσηκόντως με την 

προσκόμιση των σχετικών επίσημων εγγράφων σε Υποφάκελο μέσα στο φάκελο 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, με τον τίτλο «Στοιχεία Τεκμηρίωσης των Ελαχίστων 

Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής», και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια: 

Α) Καταλληλόλητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Β) Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Γ) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Δ) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Τα παραπάνω κριτήρια αναλύονται στο άρθρο 2.5 της παρούσας Διακήρυξης. 
 

17. Δημοσιεύσεις  

Ημερομηνία δημοσίευσης ΚΗΜΔΗΣ        06-11-2018 

Ημερομηνία δημοσίευσης ΕΣΗΔΗΣ       07-11-2018 

 

18. Πληροφορίες 

H κα Γεωργία Μέξη, η κα Μαρίνα Τερζόγλου και η κα Μαριάνθη Φιλιππάκη, υπάλληλοι του 

Ιδρύματος, παρέχουν πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 

4142239, 210 4142241, 210 4142091, Fax: 210 4142469, e-mail:mexi@unipi.gr, 

marinaterz@unipi.gr, mfilippaki@unipi.gr). 

 

                Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης   

 

 

                                          Καθηγητής Μάρκος Κούτρας  

  

mailto:marinaterz@unipi.gr
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

ΜΕΡΟΣ Α:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σελ. 12 

 

1.1  Αντικείμενο Διαγωνισμού σελ. 12 

1.2  Τρόπος Διενέργειας Διαγωνισμού σελ. 12  

1.3  Τόπος Παράδοσης Εξοπλισμού - Χρόνος 

Παράδοσης 

σελ. 13 

1.4 Προϋπολογισμός έργου σελ. 13  

1.5  Νομικό Πλαίσιο σελ. 14 

1.6 Δημοσιεύσεις σελ. 17 

1.7 Χρόνος, Τόπος και Γλώσσα Υποβολής Προσφορών σελ. 18 

1.8  Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

Ηλεκτρονικών Προσφορών  

σελ. 18 

1.9  Συμπληρωματικές Πληροφορίες-Διευκρινήσεις επί 

των εγγράφων του διαγωνισμού  

σελ. 18 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

σελ. 19 

   

2.1  Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής 

στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό  

σελ. 19 

2.2  Δικαίωμα Συμμετοχής  σελ. 20 

2.3 Εγγυηση Συμμετοχής σελ. 22 

2.4   Μη δικαιούμενοι συμμετοχής –Αποκλεισμός 

συμμετοχής  

    σελ. 22 

2.5  Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής –Ελάχιστα 

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογης, επί ποινή 

αποκλεισμού 

    σελ. 25 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

σελ. 28 

 

3.1  Περιεχόμενο (υπο)φακέλου « Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

σελ. 29 

3.1.1 Στοιχεία Τεκμηρίωσης των ελαχίστων κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής  

σελ. 29 

3.1.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  σελ. 29 

3.1.3  Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Τεχνική 

Προσφορά» 

σελ. 36 

3.2  Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά» 

σελ. 37 

3.3 Ισχύς Προσφορών σελ. 38 

3.4 Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές Προσφορές σελ. 39 

3.5 Τιμές     σελ. 39 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

σελ. 39 

4.1  Ηλεκτρονική Διαδικασία αποσφράγισης 

προσφορών 

σελ. 39 
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4.2  Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών  σελ. 40 
4.3 Απόρριψη προσφορών σελ. 42 

4.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή 

Δικαστική Προστασία 

σελ. 43  

4.5 Ματαίωση Διαδικασίας  σελ. 45  

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

σελ. 46 

5.1  Δικαιολογητικά Κατακύρωσης σελ. 46 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σελ. 49 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

σελ. 50 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

σελ. 51 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –

ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

σελ. 52 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ  

σελ. 52 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΛΗΡΩΜΗ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  σελ. 54 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σελ. 55 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ σελ. 56 

   

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας επίπλων για τις 

ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

ποσού εκατόν σαράντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών 

(140.346,92€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 113.183,00€ και 

Φ.Π.Α. 24% 27.163,92€). 

Η εν λόγω συνολική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 

Πανεπιστημίου, σε βάρος του ΚΑΕ 7111 Α. 

Τα υπό προμήθεια έπιπλα κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 39100000-3, βάσει του 

Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common 

Procurement Vocabulary codes-CPV).  

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη 

αποδοχή εκ μέρους του των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

1.2 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα Διακήρυξη. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση 

υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) και της  Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 

2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» καθώς και σύμφωνα με 

τις οδηγίες προσαρμογής των γενικών όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών που 

διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα 

οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
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στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στην παρούσα και στην 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

 

1.3 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια έπιπλα στα διάφορα κτίρια του 

Πανεπιστημίου, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας 

(Τμήμα Τεχνικών Έργων), εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης.   

Ο ακριβής καθορισμός του χώρου παράδοσης των υπό προμήθεια επίπλων θα οριστεί στη 

σύμβαση και σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμοδίου προσωπικού του Πανεπιστημίου. Η 

διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφή της 

μέχρι την οριστική παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, η οποία θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός του ανωτέρου συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.  

 

1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο των υπό προμήθεια επίπλων ανέρχεται στο 

ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών 

(140.346,92€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 113.183,00€ και 

Φ.Π.Α. 24% 27.163,92€),  ο οποίος αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως εξής: 

 

 Είδη Τεμ 
Κόστος ανά 

τεμάχιο 

Σύνολο 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Σύνολο με 

Φ.Π.Α.  

1.1 
Κάθισμα εργασίας 

τύπου Α 
153 105,00 16.065,00 19.920,60 

1.2 
Κάθισμα εργασίας 

τύπου Β (διευθυντικό) 
2 490,00 980,00 1.215,20 

1.3 Κάθισμα επισκεπτών 100 56,00 5.600,00 6.944,00 

1.4 Καθίσματα εργαστηρίου 151 98,00 14.798,00 18.349,52 

1.5 
Έπιπλο γραφείου τύπου   

Α (εργασίας) 
40 91,00 3.640,00 4.513,60 

1.6 
Έπιπλο γραφείου τύπου    

Β (διευθυντικό) 
1 1.582,00 1.582,00 1.961,68 

1.7 

Τραπέζι συνεργασίας 

(συνεδριάσεων) 6 - 8 

ατόμων 

2 280,00 560,00 694,40 

1.8 

Συρταριέρα τροχήλατη  

4άρων συρταριών 

(3+1) 

59 108,50 6.401,50 7.937,86 

1.9 Φοριαμός μεταλλικός 42 420,00 17.640,00 21.873,60 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.10 Ντουλάπα μεταλλική       51 441,00 22.491,00 27.888,84 

1.11 
Ερμάριο με τζάμι 

υψηλό ανοιγόμενο  
9 182,00 1.638,00 2.031,12 

1.12 
Ερμάριο χαμηλό  

κλειστό    
4 164,50 658,00 815,92 

1.13 Πολυθρόνα σαλονιού 2 770,00 1.540,00 1.909,60 

1.14 
Τραπεζάκι υποδοχής 

ξύλινη κατασκευή   
1 385,00 385,00 477,40 

1.15 

Καναπές τριθέσιος 

δέρμα (ελεύθερου 

σχεδιασμού) 

3 1.365,00 4.095,00 5.077,80 

1.16 Υποπόδιο γραφείου 8 24,50 196,00 243,04 

1.17 Σκαμπό  3 66,50 199,50 247,38 

1.18 Τραπεζάκι υποδοχής   12 105,00 1.260,00 1.562,40 

1.19 
Πολυθρόνα σαλονιού 

κοινοχρήστων χώρων   
48 238,00 11.424,00 14.165,76 

2.1 

Τραπεζάκι 

βιντεοπροβολέα τύπου 

Α 

7 210,00 1.470,00 1.822,80 

2.2 

Τραπεζάκι 

βιντεοπροβολέα τύπου 

Β 

2 210,00 420,00 520,80 

2.3 
Τροχήλατο καρότσι 

μεταφοράς computers 
1 140,00 140,00 173,60 

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

113.183,00 

 

140.346,92 

 

Οι επιμέρους τιμές στον ανωτέρω πίνακα είναι ενδεικτικές και η κατακύρωση του 

διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών και συνεπώς οι προσφορές 

των υποψήφιων αναδόχων θα πρέπει να είναι εντός του συνολικού ως άνω 

προϋπολογισμού.   

Η εν λόγω συνολική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την προϋπόθεση της τρίτης τροποποίησης, σε βάρος του ΚΑΕ 

7111 Α. 

1.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

διακήρυξη, έχοντας υπόψη τις πιο κάτω διατάξεις: 

1. Το N.Δ. 4578/66, περί "Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών 

διατάξεων ", άρθρο 4, παρ. 6 (ΦEK 234 A’). 

2. Το Π.Δ. 496/1974, «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 141 Α΄), όπως ισχύει. 

3. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», (ΦΕΚ 87 Α΄). 

4. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α`). 
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5. Το Π.Δ. 377/89 "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA" (ΦΕΚ 166 Α΄). 

6. Τον Ν. 2083/92 (ΦΕΚ Α΄159), άρθρο 1 παρ. 2 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης».  

7. Το Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2 (ΦΕΚ 84 Α΄). 

8. Τον Ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων... και άλλες διατάξεις», 

άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43 Α΄). 

9. Τον Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 

Άλλες Διατάξεις», (ΦΕΚ 247 Α΄). 

10. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

θεμάτων», όπως ισχύει, 

11. Τον Ν 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητος του Υ.Α.», άρθρο 8 «Κρατικές προμήθειες» (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 12, παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄). 

12. Τον Ν. 3310/2005 «μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30 /14-

2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-11-2005). 

13. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

14. Τον Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄ 135). 

15.  Την υπ. αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί 

Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων (ΦΕΚ Β΄1291/11-8-2010).  

16. Την υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673 Β΄). 

17. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

18.Τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141) περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης», 

19. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι την 1.1.2017. 
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20. Τον Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138) «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές 

Διατάξεις».  

21. Τον Ν. 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’). 

22. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 τ. Α΄/15-11-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει.  

22. Το Π.Δ. 122/2012 (ΦΕΚ Α΄215) «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». 

23. Την αριθμ. Φ. 400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ Β΄3400/2012) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων». 

24. Την υπ. αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β΄1317) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 

Δημόσιο Έγγραφο». 

25. Την αριθμ. Π/12390/2013 (ΦΕΚ Β΄2677) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρειες 

και Διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».  

26. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες Διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

27. Τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και 

άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

28. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

29. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών 

προμηθειών Δημοσίου». 

30. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143), «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 

(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

31. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 

Οικονομίας οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει.  

32. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

33. Το  άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Συμβάσεων».  





17 

 

34. Το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), άρθρο 52 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις». 

35. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τοποποιήθηκε 

και ισχύει.  

36. Το Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 

Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων 

ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», 

37. Την υπ. αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

Β΄ 1781), 

38. Την υπ. αριθμ. 201656/Ζ1 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) 

Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 617/23-11-2017). 

39. Τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114),  «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

40. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄171) «Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις».  

41. Την υπ. αριθμ. 20176990/11-12-2017 Απόφαση περί καθορισμού του τομέα ευθύνης 

και των επιμέρους δραστηριοτήτων των τριών(3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς (υπ. αριθμ. Β4550 ΦΕΚ /21-12-2017). 

42. Την από 24-10-2018 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την 

έγκριση σκοπιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού. 

43. Την από 24-10-2018 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς σχετικά με 

την έγκριση διακήρυξης του διαγωνισμού. 

44. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 20186707/30-10-2018 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης. 

1.6 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ        06-11-2018 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ        07-11-2018 

 

Επίσης, η περίληψη του διαγωνισμού, θα δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ολόκληρη η 

διακήρυξη του διαγωνισμού θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στην διεύθυνση 

www.unipi.gr/unipi/el/διακηρύξεις.html, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ.   

http://www.unipi.gr/unipi/el/διακηρύξεις.html
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1.7 ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 

στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-

2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί 

σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκτός των τεχνικών 

φυλλαδίων (prospectus), τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 

1.8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 07-12-2018, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο Σύστημα 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό 

αυτό.  

1.9 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα σχετικά αιτήματα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους  
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στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 

αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 

αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται το αργότερο εντός έξι 

(6) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κανένας 

υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 

εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης του 

Πανεπιστημίου. 

 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 

κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 

άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

2.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:   

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 

σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας 

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι 

ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
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χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ της Δ/νσης 

Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γεν. Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Υποστήριξης λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ της Δ/νσης Ανάπτυξης και 

Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γεν. Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

α) είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

β) είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, των επαγγελματικών ή εμπορικών μητρώων όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα XΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/16 και 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 

της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, 

ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο 

διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση 

θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως 

απαράδεκτες. 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο 

του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό 
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συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως 

εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο, ειδικότερα :  

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των 

προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων 

ή/και παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 ν. 4412/2016).  

(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων 

(άρθρο 19 ν. 4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής 

προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.  

 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, 

είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). 

 

Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη 

νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση 

της Διοίκησης, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Η ένωση προμηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την 

κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 

προσφορά απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών ή της κοινοπραξίας. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της μίσθωσης, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους 

ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 

σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με 

την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και 
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στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να 

εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. 

2.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2% 

του ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 

72 του ν.4412/2016). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, 

να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρο 

73 έως 78 του Ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.4 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι προσφέροντες για τους οποίους συντρέχει κάποια 

από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.  Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής.   

2. Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  

3. Όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 

(άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων 

εκπροσώπων τους αναλόγως της νομικής μορφής που έχουν (π.χ. Διευθύνων Σύμβουλος 
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και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τις Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε και Ε.Π.Ε., τα 

μέλη του Δ.Σ. για τους συνεταιρισμούς, κ.λπ.) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 

έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

4.  Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
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(κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ή την εθνική νομοθεσία.  Επίσης, εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα 

κατάλληλα μέσα ότι οι οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή κοινωνικής ασφάλισης. Η παρούσα παράγραφος παύει να 

εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

5. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού.  

6.  Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερα 

παρεμβατικά, μέσα.  

7.  Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις. 

8. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση.  

9. Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω 

την ακεραιότητά του. 

10. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.  

11. Εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
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οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά μέσα.  

12. Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

13. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

14. Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

15. Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση από τον 

οικονομικό φορέα των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας).  

 

2.5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, 

προκειμένου να κριθούν κατάλληλοι, θα πρέπει να πληρούν επαρκώς τα παρακάτω ελάχιστα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως μη 

έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής και ο 

υποψήφιος αποκλείεται από το στάδιο της αξιολόγησης των Τεχνικών και Οικονομικών 

προσφορών.  

Α. Στοιχεία Τεκμηρίωσης των Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει με την προσκόμιση των 

σχετικών επίσημων/δημόσιων εγγράφων, σε Υποφάκελο* (αρχείο pdf) με την ένδειξη 

«Στοιχεία Τεκμηρίωσης των Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής», μέσα στο 

φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής προσφοράς» και με ποινή 

αποκλεισμού, τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια: 

 

* (υπο)φάκελος = επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία στο σύστημα σε μορφή αρχείου pdf 

Α) Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
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αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β) Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (άρθρο 75 του ν. 4412/2016), θα πρέπει να 

διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη αξία του 

προϋπολογισμού των υπό προμήθεια επίπλων. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν, να καταθέσουν δημοσιευμένους Ισολογισμούς ή 

αποσπάσματα δημοσιευμένων ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι μικρότερος, 

σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή υπεύθυνη δήλωση περί του 

συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούμενων 

ετών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών. Εάν η επιχείρηση 

λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει 

την έκδοση κατά νόμο τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον 

υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα λειτουργίας της, 

από τα οποία να αποδεικνύεται η ανωτέρω απαίτηση. 

 

Γ . Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει:  

Γ.1. Να διαθέτει ικανοποιητική τεχνική ικανότητα, δηλαδή γνώση και εμπειρία, σχετική με 

το αντικείμενο του διαγωνισμού. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω 

ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

Γ.1.1. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και 

τεχνογνωσία στην προμήθεια επίπλων της παρούσας διακήρυξης σε Φορείς του 

Δημόσιου Τομέα ή/και σε Ιδιώτες. Συγκεκριμένα ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται 
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να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα 

στοιχεία τεκμηρίωσης: 

Γ.1.2 Πίνακα των κυριότερων παραδόσεων επίπλων που εκτέλεσε ή στα οποία 

συμμετείχε ο Υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη ή για όσο χρόνο 

δραστηριοποιείται, εφόσον είναι μικρότερος και είναι συναφή με την υπό προμήθεια 

ανάθεση. Εάν ο Αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

Εάν ο Αποδέκτης είναι ιδιώτης, υποβάλλονται ως στοιχεία τεκμηρίωσης τα αντίστοιχα 

παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοσή τους ή τέτοια δεν υπάρχουν, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του φορέα και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, υπεύθυνη δήλωση του 

παρόχου. Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

α/α Αποδέκτης Σύντομη Περιγραφή 

Έργου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης  

Έργου 

Προϋπολογισμός Βεβαίωση 

ΝΑΙ-ΟΧΙ 

1.      

2.      

3.      

 

 

Δ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Όσον αφορά στη διασφάλιση ποιότητας και στην εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν πιστοποιητικά Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ή νεότερης 

έκδοσης ή άλλο ισοδύναμο, το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την 

προσφορά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

  Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, τα απαιτούμενα 

στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε 

Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

  Αν ο Υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

(3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής του επάρκειας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Το ίδιο 

ισχύει και όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της Προσφοράς του αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υποβολή της 

προσφοράς θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού 

προσώπου. 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»,  

και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος = κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα, δύναται να χαρακτηριστούν 

από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, πληροφορίες της προσφοράς του 

που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

Εφόσον ένας Οικονομικός Φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, σε σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 

σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 

και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά: η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 4 του Ν.4412/2016 οι προσφορές και τα 

περιλαμβανόμενα σ΄ αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε με το 

Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α’ 188).  Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά 

ή μη με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε 

από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
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Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 

φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 

εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  

υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, 

στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

3.1.1 Στοιχεία Τεκμηρίωσης των Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει με την προσκόμιση των 

σχετικών επίσημων/δημόσιων εγγράφων, σε Υποφάκελο* (αρχείο pdf) με την ένδειξη 

«Στοιχεία Τεκμηρίωσης των Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής», μέσα στο 

φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής προσφοράς» και με ποινή 

αποκλεισμού τα ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.5 της παρούσας διακήρυξης.  

 

3.1.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, 

εγκαίρως και προσηκόντως, σε Υποφάκελο* (αρχείο pdf) με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» μέσα στο φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – 

Τεχνικής Προσφοράς» επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής, 

στην ελληνική γλώσσα, σε μορφή αρχείων pdf, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και του άρθρου 93 του Ν.4412/2016, όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω: 

 

* (υπο)φάκελος = επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία στο σύστημα σε μορφή αρχείου 

pdf 
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Επισήμανση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση 

εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. 

 

Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής 

και θεώρησης τους ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 

4250/2014.  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

  1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της συνολικά 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, 

σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

2. Συμπληρωμένο το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 

άρθρου 79, παρ.4 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147)», από τους νόμιμους 

εκπροσώπους των συμμετεχόντων εταιριών, το οποίο πρέπει να υποβάλουν 

υποχρεωτικά, εις διπλούν, με πρωτότυπη υπογραφή και στα δύο αντίγραφα, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Ε.  

3 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας 

ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων της παρούσας διακήρυξης. 

4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον 

προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 

είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί 

το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

5 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί 

έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την 

τελευταία πενταετία. 

6 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, οικονομικού φορέα. 

 

 

Άρθρο 79 ν. 4412/2016: 

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του 

κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 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. Ως εκπρόσωπος 

του οικονομικού φορέα σε αυτήν την περίπτωση νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
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υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 

τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης.  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα 

ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή, εξαιρουμένων των 

συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσιο, όταν οι συμβάσεις αυτές 

συνάπτονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 

του άρθρου 39, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει να 

αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά, 

σύμφωνα με τα άρθρα 79, και κατά περίπτωση το άρθρο 80. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 80 

και 82.  

  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου από τον Διαγωνισμό. 

 

Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα μετά την κατάθεση της προσφοράς 

να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της νομίμως 

και εμπροθέσμως κατατεθειμένης προσφοράς του. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 

παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά. 

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

3. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις 

συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του 

διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 

4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: οι παραπάνω 

λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. 
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Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η 

υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

5. Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 
Η μορφή των εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του  Ν. 

4250/2014 έχει ως εξής: 

 Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να φέρουν Apostille  

υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν 

ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά νομίμως  θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα είτε από αρμόδια δημόσια αρχή είτε από δικηγόρο, εκτός εάν 

πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των 

βαθμών τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού  δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή  επιχορηγούνται 

τακτικώς σύμφωνα με  τις  κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον 

του ετήσιου  προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που 

προβλέπονται στις διατάξεις  του άρθρου Ι του ν.3429/2005, καθώς  και στα νομικά 

πρόσωπα   και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ των οποίων μπορούν να υποβάλλονται ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των  πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων τους.  

 Υποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και  ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους 

φορείς που αναφέρονται  ανωτέρω.  

 Υποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα  εγγράφων  τα 

οποία έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

 Στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (άρθρο 57 

παρ. 1 έως 6 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), εμπίπτουν για τις Ι.Κ.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 

οι διαχειριστές, για τις Α.Ε. ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ και 

στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών όλα τα Μέλη του Δ.Σ..  
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Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 

εκπροσώπησης, προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε 

συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα: 

 

Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. 

1. Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), όπου δημοσιεύεται η ανακοίνωση για την 

καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) της συστάσεως της εταιρίας 

2. ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις για τις τυχόν τροποποιήσεις του αρχικού 

καταστατικού της εταιρίας 

3. Kωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας με όλες τις τροποποιήσεις του θεωρημένο από 

την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ή το ΓΕΜΗ. 

4. Επικυρωμένα (από τον έχοντα βάσει του καταστατικού το σχετικό δικαίωμα) Πρακτικά 

της Γ.Σ. αναφερόμενα στην εκλογή του παρόντος ΔΣ. Αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. 

5. Επικυρωμένα (από τον έχοντα βάσει του καταστατικού το σχετικό δικαίωμα) Πρακτικά 

ΔΣ για την συγκρότησή του σε σώμα και παροχή δικαιώματος υπογραφής και 

εκπροσωπήσεως. Αντίστοιχο ΦΕΚ. 

6. Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. με ημερομηνία το πολύ δέκα ημέρες προγενέστερη της 

ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς, από την οποία να προκύπτουν : 

α. Η σύνθεση του Δ.Σ. κατά την ημερομηνία υπογραφής της δηλώσεως. 

β. Η μη τροποποίηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσωπήσεως της εταιρίας από την 

τελευταία σχετική απόφαση του Δ.Σ. μέχρι την ημέρα υπογραφής της δηλώσεως (να 

αναφερθεί στη δήλωση ποια είναι η τελευταία σχετική απόφαση του Δ.Σ., η οποία εξ άλλου 

θα έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. που αναφέρεται ανωτέρω στον αριθμό 5) ή, αντιθέτως, η 

τυχόν τροποποίηση των εν λόγω εξουσιών και αρμοδιοτήτων και το ακριβές περιεχόμενο 

αυτής. 

Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε.: 

1. Αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρίας θεωρημένο από το Πρωτοδικείο με βεβαίωση 

καταχωρήσεώς του στα οικεία βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου. 

2. ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε περίληψη του Καταστατικού. 

3. Αντίγραφα τυχόν τροποποιήσεων του Καταστατικού θεωρημένα από το Πρωτοδικείο με 

βεβαίωση καταχωρήσεώς τους στα οικεία βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου. 

4.ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκαν οι περιλήψεις των ως άνω τροποποιήσεων. 

5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μεταβολών με ημερομηνία όχι προγενέστερη του μηνός 

από την υποβολή της προσφοράς του 
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6. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διορίζεται διαχειριστής από το Καταστατικό 

προσκομίζεται η απόφαση της Συνελεύσεως των εταίρων περί εκλογής διαχειριστού καθώς 

και το αντίστοιχο ΦΕΚ. 

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. και E.E. 

1. Αντίγραφο συμφωνητικού συστάσεως θεωρημένο από το Πρωτοδικείο με βεβαίωση 

καταχωρήσεως στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου. 

2. Αντίγραφα τυχόν τροποποιήσεων του συμφωνητικού συστάσεως της εταιρίας θεωρημένα 

από το Πρωτοδικείο και συνοδευόμενα από βεβαίωση καταχωρήσεως στα βιβλία εταιριών 

του Πρωτοδικείου. 

3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη μεταβολών με ημερομηνία όχι προγενέστερη του 

μηνός από την υποβολή του στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.-Ε.Π. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμία 

αλλαγή στο συμφωνητικό συστάσεως της εταιρίας μετά την τελευταία τροποποίησή του ή – 

εάν έχουν επέλθει αλλαγές – θα γνωστοποιείται 

ποιες είναι αυτές. 

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι ΙΚΕ 

i) Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας (καταστατικό), όπως 

ισχύει σε ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.Μ.Η. 

ii) Πλήρη σειρά των εγγράφων από όπου θα προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της 

εταιρείας σε ακριβή αντίγραφα από Γ.Ε.Μ.Η. 

iii) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές 

τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, καταθέτει έναρξη Επιτηδεύματος και τις μεταβολές 

του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

Οι Συνεταιρισμοί: 

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 

(1), (2) και (3). Επιπλέον αυτών απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 

8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένης ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

αφορούν τον Πρόεδρο του ΔΣ του συνεταιρισμού και υπογράφονται απ’ αυτόν. 

 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες: 

(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε υποψήφιο που συμμετέχει 

στην ένωση ή την κοινοπραξία. 
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(β) Δήλωση σύστασης ένωσης συμμετεχόντων ή κοινοπραξίας, ψηφιακά υπογεγραμμένης 

υποχρεωτικά από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός 

από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το μέρος αυτού/ών που 

αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της 

ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση των μελών να 

συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύμβαση/εις, υπό τους 

κατωτέρω όρους: 

1. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά . 

2. Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού 

εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε 

μέλους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών 

και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος. 

3. Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού 

διαστήματος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

(γ) Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και 

υποβάλλει την κοινή προσφορά για λογαριασμό των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, 

εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

(δ) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου: 

• Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία. 

• Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 

της Ένωσης/Κοινοπραξία 

• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την 

εκπλήρωση του έργου. 

• Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων 

των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader). 

• Να ορίζεται (εφόσον το επιθυμούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και 

των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
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αξιολόγησης της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κρίνει εκ νέου τη συνδρομή των 

ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική 

ικανότητα και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ως προς τα εναπομείναντα μέλη, 

εφόσον δεν προταθεί αντικαταστάτης 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 

και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 

προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου 

για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Επισήμανση: Σε ό,τι αφορά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο 

υποβολής και θεώρησης των ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 

4250/2014. 

Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν ημερομηνία υπογραφής ταυτόσημη με την 

ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής. 

 

3.1.3 Περιεχόμενο  (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος, τα οποία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

(με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.pdf.  

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  





37 

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 

τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 

απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας 

διακήρυξης και θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα παραστατικά – έγγραφα 

προκειμένου για τη διαδικασία αξιολόγησης όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 4.2 - 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της παρούσας διακήρυξης. 

 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει: 

1. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια επίπλων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας διακήρυξης.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της 

προσφοράς του. 

3. Τεκμηριωτικό υλικό για τα υπό προμήθεια είδη από το οποίο να προκύπτει η συμμόρφωσή 

τους προς τις ζητούμενες προδιαγραφές (Τεχνικά Φυλλάδια/Prospectus, Βεβαιώσεις 

Κατασκευαστή, Βεβαιώσεις αναγνωρισμένων οργανισμών πιστοποίησης ή εγχειρίδια).  

4. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 ή νεότερη έκδοση ή άλλο ισοδύναμο.  

O φάκελος της τεχνικής προσφοράς - με ποινή απόρριψης της προσφοράς - δεν πρέπει να 

περιέχει κανένα οικονομικό στοιχείο.  

3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. 
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 

σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης.  

Συγκεκριμένα: 

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να δίδεται σε ευρώ και να προκύπτει με σαφήνεια από την 

οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται 

από την παρούσα Διακήρυξη. 

β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων. Για τη σύγκριση των 

προσφορών θα ληφθεί υπόψη η συνολική τιμή, χωρίς ΦΠΑ.   

γ. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

δ. Η οικονομική προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο των υπό προμήθεια επίπλων.   

3.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους ανάδοχους επί τριακόσιες (300) 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν 

να  παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 4  του άρθρου 97 

του Ν.4412/2016 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 

δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 

ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η 
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συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους. 

3.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής 

τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

3.5 ΤΙΜΕΣ 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ 

ξένου νομίσματος και ΕΥΡΩ, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή για το 

σύνολο των ειδών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το συνολικό προϋπολογισμό.  

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 07-12-2018, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 

για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Εάν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή  για τυχόν απρόβλεπτο γεγονός 

(π.χ. βλάβη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., απεργία, έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι κ.λπ.), αυτή θα διεξαχθεί 

σε οριζόμενη ημερομηνία από την «Επιτροπή του Διαγωνισμού» και αν υφίσταται κώλυμα 

και κατά την νέα ημέρα και ώρα η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται την πρώτη επόμενη 

εργάσιμη ημέρα.  

Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα ενημερώνει μέσω της επικοινωνίας της πλατφόρμας 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με Φάξ ή/και με email όλους του συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, για την 
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αναβολή και την νέα ημερομηνία και ώρα της διενέργειας. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή 

αποσφράγισης προσφορών δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της 

προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 

των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 

4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπό−φακέλων των προσφορών. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – 

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 

χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα όλων των σταδίων της ανοικτής διαδικασίας σύμφωνα με την παρ. 18 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017.  

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την απόφαση του Συλλογικού 
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Οργάνου.   

• Κατά της απόφασης του Συλλογικού Οργάνου χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα 

με το άρθρο 360 επόμ. του Ν.4412/2016.  

 

Στάδια διενέργειας διαγωνισμού: 

Αρχικά γίνεται ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

– Τεχνική Προσφορά» και στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 

εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των  τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 

τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 

οικονομικών προσφορών. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη 

των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων διαβιβάζονται στη Σύγκλητο ή στο κατά το 

νόμο αρμόδιο όργανο τα ανωτέρω πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για 

την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κοινοποιεί τα αποτελέσματα 

της απόφασής του στους συμμετέχοντες.  

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 360 

επόμ. του Ν.4412/2016.  

 

Στη συνέχεια, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσκαλεί τον Ανάδοχο ο οποίος προσφέρει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής να προσκομίσει τα 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.  
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των «Δικαιολογητικών 

κατακύρωσης» σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγγράφως μέσα από το 

σύστημα.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των «Δικαιολογητικών κατακύρωσης» η Επιτροπή 

Αξιολόγησης θα διαβιβάσει στη Σύγκλητο ή στο κατά το νόμο αρμόδιο όργανο το πρακτικό 

της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης.  

4.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του ν. 4412/2016 ή 

υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016. 

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν 

πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός 

ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. 

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, 

προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα 

της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, 

η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 

Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές οι οποίες: 

 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.3 της παρούσας, 

   παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, αποκλίσεις από τους 

ουσιώδεις όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης,   

   ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 
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   θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ ξένου 

νομίσματος και ΕΥΡΩ, 

  ο συμμετέχοντας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού, ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, το οποίο 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, και το παράπτωμα αυτό 

έχει επίπτωση στην επαγγελματική συμπεριφορά και φερεγγυότητά του, 

  αποτελούν αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές, 

4.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή 

παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από 

τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.  

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 360 του ν.4412/2016 κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει 

ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων 

βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων του Τίτλου 3 (αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης) κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων 

συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή που αναφέρεται ανωτέρω.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 

προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. Η προδικαστική προσφυγή 

περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 

προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφος Ι του άρθρου 365 του ν.4412/2016, παρέμβαση 

ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον 

Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της 

προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή 

του. 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία 

δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις 

εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το 

ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600,00€) ούτε ανώτερο 

των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00€). Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η 

προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, 

κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. 

 

Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του 

τμήματος ή των τμημάτων (δηλ. της Ομάδας ή των Ομάδων) της σύμβασης σχετικά με τα 

οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. 

Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής 

ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 

μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την 

επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. 
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Όσον αφορά στην διαδικασία εξέτασης της εν λόγω προδικαστικής προσφυγής 

εφαρμόζονται τα άρθρα 365 επομ. του Ν.4412/2016, όσον αφορά δε στην δικαστική 

προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 ενώ για αξίωση αποζημίωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 373 του Ν. 4412/2016. 

 

4.5. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 του ν. 4412/2016)  

 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία επέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 

συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του  βιβλίου Ι του ν. 4412/2016 και τα έγγραφα 

της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016. 

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 

μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει 

τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, 

αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον 

επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, 

να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 
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οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την 

προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία 

αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, 

ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 

74 του ν.4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

άρθρων 75, 76 και 77 του ιδίου νόμου. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον 

προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε 

έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο), σε σφραγισμένο φάκελο, στην αρμόδια 

υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. 

 

5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 

εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 

ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο 

προσωρινός ανάδοχος, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 

ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών είναι τα εξής: 

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης  (Λόγοι αποκλεισμού 

που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει, ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται αμέσως παρακάτω δεν έχουν εις 

βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

Τα πρόσωπα στα οποία αφορά η ως άνω υποχρέωση είναι :  

αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Δ.Σ.  

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Λόγοι που σχετίζονται 

με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης): 

Ι) για την καταβολή φόρων, Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 

αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από 

την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 

οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την 

επικουρική ασφάλιση). 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα - προσωρινό ανάδοχο. 

 

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Λόγοι που σχετίζονται 

με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα): 

Ι) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να 
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προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν 

βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται ως άνω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου 

ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω.  

ΙΙ) για την περίπτωση θ) της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, ότι δεν έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Δ). Επίσης, προσκομίζεται Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή των οικονομικών φορέων σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

Σημειώνεται ότι οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία . 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Ανάδοχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (ΦΕΚ Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται 
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από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των υπό προμήθεια επίπλων.  

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4412/2016, σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 

(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και 

κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά 

του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 





50 

 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση 

μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του,  που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2017. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 

παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, εφόσον μετά την κοινοποίηση 

της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, υποβληθούν  τα δικαιολογητικά 

όπως ορίζονται στην παράγραφο 5.1. και επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών 

άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης 

θέτοντας του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 

χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την περιπτ. δ της παρ. 2 του 

άρθρου 106 του Ν.4412/2016.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

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. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος  υποχρεούται να καταθέσει προ 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου χωρίς 

ΦΠΑ αορίστου διαρκείας, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 

οργανισμό, που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που 

κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 όπως ισχύει. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται 

στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο 

ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Παράβαση οιουδήποτε όρου 

της σύμβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής «καλής εκτέλεσης», υπέρ 

του Πανεπιστημίου.   

Πριν την έναρξη της εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια επίπλων, ο 

υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει σχετική εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, ύψους 

2,5% της συνολικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών και ισχύος σύμφωνα με τα επιμέρους 

οριζόμενα για κάθε είδος, στο Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές από την ημερομηνία 

έναρξης της περιόδου καλής λειτουργίας, ήτοι την επομένη της ημερομηνίας οριστικής 

παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις τεχνικές 

προδιαγραφές του εκάστοτε εξοπλισμού. Σε περίπτωση λήξης της εγγύησης ορισμένων εκ 

των υπό προμήθεια ειδών νωρίτερα από τα οριζόμενα για κάθε είδος, στο Παράρτημα Α – 

Τεχνικές Προδιαγραφές, είναι δυνατή η σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής, 

κατόπιν ειδοποίησης του αναδόχου. 

Επισημαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης και καλής 

λειτουργίας θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της παρούσας διακήρυξης. 
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Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό.  

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα 

έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

ή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 

4412/2016, και κατά την σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 116 του ν. 

4412/2016.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 

πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 

έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να 

ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ιδίου 

νόμου. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του 

προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του ν. 

4412/2016, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε 

αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του 

ν. 4412/2016. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια έπιπλα στους χώρους που θα 

υποδειχθούν από το Τμήμα Τεχνικών Έργων, στα διάφορα κτίρια του Πανεπιστημίου, στην 

ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο παράδοσης (εξήντα 

ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης).  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των επίπλων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 

του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
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χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την 

επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια 

είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 

αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Η παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα γίνει από ειδική επιτροπή παραλαβής η οποία 

έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα  

παραλαβής σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που 

συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 

προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το 

θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 

σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 

υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 

αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί 

να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 

παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 

1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει βάσει νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική 

ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώου νομίμου εκπροσώπου,  

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου 

εμφανίσεως του δικαιούχου κλπ.), αφαιρούμενων των νόμιμων κρατήσεων, κατόπιν της 

ολοκλήρωσης της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπό προμήθεια 

επίπλων.  

Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΦΜ: 090013502, 

ΔΟΥ: Α’ Πειραιά).  

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο, τα δικαιολογητικά που πρέπει να 

προσκομίσει είναι τα εξής:  

α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα 

εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύονται αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. 

β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, 

Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε): Το τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος 

του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την 

Εταιρία ή ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. 

Οι Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 

 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ 

(60.000,00€), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α., επιβάλλεται κράτηση ύψους 

0,02% υπέρ του Δημοσίου, επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., 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 (άρθρο 36 παρ. 6 ν. 4412/2016,  ΦΕΚ Α΄ 

147).  

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας πληρωμής προ  φόρων & 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για συμβάσεις 

ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) 

(άρθρο 4, παρ 3, έβδομο εδάφιο ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. (άρθρο 7 της 

ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 3335/2014).  

 Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., 
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επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής 

σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού του συμβατικού 

τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και 

υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της 

υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).   

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 

3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του  

Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43),  θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό 

συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για 

τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). 

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της 

υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. 

 Γενικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 

Ν.4412/2016. 

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Η παράδοση των υπό προμήθεια επίπλων θα πραγματοποιηθεί στα κτίρια του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Έργων)  στην 

ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζεται σε εξήντα 

ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

2. Ο ανάδοχος κατά την παράδοση, υποχρεούται να μεταφέρει τα υπό προμήθεια έπιπλα 

στην τελική τους τοποθεσία σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου γι’ αυτό το λόγο 

προσωπικού του Πανεπιστημίου.  

3. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος εγγύησης για κάποιο είδος στις 

αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, αυτή θα είναι διάρκειας ανά 3 ετών από την  

ημερομηνία παραλαβής. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα 

ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη 

και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, 

υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών.  

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας των 
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ειδών, εκ ποσοστού ίσου με το 2,5% της συμβατικής αξίας των ειδών που προμήθευσε, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το 

χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών. 

5.  Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση των επίπλων στο χώρο που θα υποδείξει η 

Υπηρεσία και σύμφωνα με τις διαδικασίες που αυτή θα ορίσει, διαφορετικά δεν θα γίνει η 

παραλαβή. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα έτη, εκτός 

αν ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή στους 

ειδικούς όρους της κατηγορίας. 

7. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

8 

. Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει ότι όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι 

καινούργια και  αμεταχείριστα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης  (τεχνικών, οικονομικών 

κ.τ.λ.) καθώς και του Ν.4412/2016  (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση 

από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την προμήθεια των υπό προμήθεια επίπλων.  

Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του προμηθευτή.  

Τυχόν παράταση της διάρκειας της  σύμβασης  με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει μετά την 

σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μελών.  

Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιουδήποτε 

δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη 

γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλόμενων. 

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη 

σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια 

δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. 

                

                 Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης    

                                                              

                                          Καθηγητής Μάρκος Κούτρας 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20186885/06-11-2018 διακήρυξης. 

ΜΕΡΟΣ Β - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΠΙΠΛΩΝ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ  

 

Όλα τα έπιπλα θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να παρέχουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια στους 

χρήστες και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. Για το λόγο αυτό θα 

συνοδεύονται από 5-ετή εγγύηση για την ποιότητα και την κατασκευή του ξύλου. Όλα τα 

άκρα θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για χρήση. Στα πέλματα των τραπεζιών και των 

καθισμάτων θα υπάρχουν ειδικά φυτευτά ελαστικά τακάκια (στρογγυλά ή ορθογώνια 

ανάλογα με τη διατομή του ξύλου) για την αθόρυβη μετακίνηση τους και για την προστασία 

του δαπέδου.   

Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της επίπλων θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή καθώς σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα 

(δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής. Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων 

τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την 

περίπτωση, ενώ η χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην 

υγρασία. Οι βίδες θα έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν 

επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την 

συναρμολόγηση των επίπλων θα πρέπει να τηρούν τις οικολογικές προδιαγραφές για την 

προστασία των χρηστών. 

Οι πόρτες των ντουλαπιών θα τοποθετούνται στη θέση τους με ανοξείδωτους μεντεσέδες 

υψηλής αντοχής στη χρήση, με δυνατότητα ρύθμισης τριών διευθύνσεων.  Τα ράφια και οι 

στηρίξεις τους (δύο σε κάθε ράφι) θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο χωρίς να εμφανίζουν 

σημαντική παραμόρφωση.  

Τα έπιπλα θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας από διαθέσιμο χρωματολόγιο.  Τα χρώματα και τα 

βερνίκια θα είναι μη τοξικά.  

Οι διαστάσεις μπορούν να παρουσιάζουν απόκλιση από τις απαιτούμενες κατά 10%-15%. 

Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί τεκμηριωμένα την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών 

που προσφέρει. 

Η έννοια της ποιότητας των προς απόκτηση επίπλων αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο: 

 Εργονομία 

 Αισθητική 

 Αντοχή στο χρόνο 

 Υγιεία και ασφάλεια του χρήστη 

 Προστασία του περιβάλλοντος από τις α΄ ύλες και την παραγωγή των προϊόντων του 

ως τη χρήση και την ανακύκλωσή τους 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα πιστοποιούνται ως προς τα ανωτέρω από αναγνωρισμένους 
διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

Θα παρέχει: 

 Εγγύηση 5 ετών για τα προϊόντα 

 Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για 10 έτη 

 Εργονομικό σχεδιασμό και οργάνωση εργασιακών χώρων 
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 Εγγυήσεις για τους μηχανισμούς εμβόλων των καθισμάτων και τις δερματίνες. Θα 
ισχύει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών κλπ. 

Έλεγχος Εγγύησης Ποιότητας  

Ο ανάδοχος θα παρέχει παράταση εγγύησης ποιότητας μετά από τον επιτόπιο έλεγχο της 
καλής κατάστασης των επίπλων και της εργονομικής λειτουργίας των εργασιακών χώρων. 

Σκοπός του ελέγχου είναι η αξιοποίηση της επένδυσής μας ως προς τους εργασιακούς 
χώρους αλλά και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ θα παρέχεται από την Εταιρία από εξειδικευμένους 
επιστήμονες ή από τρίτο, μετά από απαίτηση του Πανεπιστημίου, χωρίς καμία επιβάρυνση. 

Το πρόγραμμα θα αποτελείται από: 

 Επιτόπιο έλεγχο επίπλων και εργασιακών χώρων και ρυθμίσεις μηχανισμών αν 

απαιτείται. 

 Σύνταξη αναφοράς αποτελεσμάτων ελέγχου, επισημάνσεων και προτάσεων προς το 

Πανεπιστήμιο. 
 Προσωπική ενημέρωση του Πανεπιστημίου. 

Η υπηρεσία θα παρέχεται χωρίς χρέωση. 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλες οι πραγματικές τιμές της μελαμίνης (μηχανική, χημική, αντοχή σε θερμότητα, σε 

χάραξη, σε ακτίνες UV, σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα είναι ίσες ή υψηλότερες αυτών που 

προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα. Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη θα είναι κατηγορίας Ε1, 

χαμηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη  (<0,08 0/00). 

Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών της επίπλων θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή καθώς σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα 

(δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής.   

Οι συνδεσμολογίες των μεταλλικών σκελετών θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση ή με 

βίδωμα. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι απόλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή αλλοίωση 

της ανθεκτικότητα του σκελετού, ενώ οι σημειακές ορατές συγκολλήσεις (πονταρίσματα) 

αποκλείονται. Τα βιδώματα θα είναι με τις κατάλληλες προς το σκελετό βίδες.  

Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον 

κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ η χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι 

μεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία. Οι βίδες θα έχουν το κατάλληλο σπείρωμα 

και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές.  

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι απόλυτα επίπεδες, αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα  επιτρέπουν 

την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λ.π. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις 

συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες 

ουσίες. Επίσης θα πρέπει να αντιστέκονται σε θερμοκρασίες ή σε εντοπισμένες βλάβες.   

Η επιλογή των χρωματισμών των επίπλων και των υλικών επένδυσης θα γίνει από την 

Υπηρεσία από τα διαθέσιμα χρωματολόγια.   

Τα έπιπλα θα είναι λυόμενα επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά τους, καθώς και την 

αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συσκευασία θα γίνει με 

προστατευτικές πλαστικές γωνίες και φελιζόλ όπου αυτό απαιτείται για την αποφυγή τριβών 

και μετακινήσεων των τεμαχίων κάθε επίπλου και η συνολική συσκευασία θα γίνει με 

αεροπλάστ ή χαρτοκιβώτιο για τη συνολική προστασία του επίπλου. Όλα τα υλικά θα είναι 

αβλαβή προς το χρήστη και πλήρως ανακυκλώσιμα.  
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Στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι και η συναρμολόγηση των επίπλων σε κτήρια του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς.  

 

ΤΜΗΜΑ 1ο  

1.1 Κάθισμα εργασίας τύπου Α 

Το  κάθισμα  εργασίας  πρέπει  να  είναι  εργονομικά  μελετημένο  ώστε  να  είναι άνετο  για  

πολύωρη  χρήση, να  είναι  κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά, ώστε να παρέχει  

μακροβιότητα και μορφολογικά να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη αισθητική. Όλα τα μέρη 

του μεταλλικού σκελετού θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας στους 2000  

C, ανθεκτικά στην τριβή και στο χάραγμα.     

Η βάση του καθίσματος να είναι πεντακτινωτή, βαρέως τύπου, αποτελούμενη από πέντε 

οριζόντιες ακτίνες, διαμέτρου τουλάχιστον 60 cm, κατασκευασμένη από χαλυβδοσωλήνες 

με επικάλυψη πολυαμιδίου. Στα άκρα των ακτίνων θα υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοχές 

για την τοποθέτηση τροχών.   

Οι τροχοί θα είναι αθόρυβοι, υψηλής αντοχής και σε περίπτωση θραύσης ενός τροχού, το 

κάθισμα να μην ανατρέπεται. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο η προσφορά να συνοδεύεται 

από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

Η έδρα του καθίσματος πρέπει να είναι σχεδιασμένη με ανατομικές καμπύλες, σύμφωνα με 

τους κανόνες της εργονομίας. Το κάτω μέρος της έδρας να καλύπτεται από ανθεκτικό  

κάλυμμα υψηλών προδιαγραφών.    

Ο σκελετός της βάσης να είναι διαμορφωμένος από κόντρα πλακέ υψηλής αντοχής ή από 

πολυπροπυλαίνιο ενισχυμένο με νευρώσεις και επενδεδυμένος με αφρώδη υλικά υψηλής 

πυκνότητας, μη παραμορφούμενα, άκαυστα και μη τοξικά.   

Η πλάτη του καθίσματος να είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλαίνιο ενισχυμένο με 

νευρώσεις και επενδεδυμένη με αφρώδη υλικά υψηλής πυκνότητας, μη παραμορφούμενα, 

άκαυστα και μη τοξικά. Στο πίσω μέρος της πλάτης προσαρμόζεται κέλυφος από ανθεκτικό 

πλαστικό. Το κάθισμα θα έχει χαμηλή πλάτη. Η ρύθμιση της κλίσης και του ύψους της 

πλάτης και της έδρας, καθώς και η σταθεροποίησή τους να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων 

μηχανισμών, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.  

Η ανύψωση του καθίσματος θα γίνεται με αμορτισέρ αερίου, υψηλών προδιαγραφών.  

Εξωτερικά θα είναι επενδεδυμένο με μανδύα πολυαμιδίου.     

Το ύψος της πλάτης πρέπει να ρυθμίζεται με κατάλληλο μηχανισμό και με ευκολία από τον 

χρήστη, ανεξάρτητα από το κάθισμα.    

Η πλάτη και το κάθισμα θα στηρίζονται σε μηχανισμό συγχρονισμού (synchro), ώστε να 

δημιουργείται η σωστή εργονομικά γωνιά του σώματος.    

Το κάθισμα (έδρα-πλάτη) θα έχει επένδυση από ύφασμα πυκνής ύφανσης, υψηλής αντοχής  

σε μακροχρόνια χρήση χρώματος που θα αποφασίσει το Τμήμα Τεχνικών Έργων (Κόκκινο-

Μαύρο). 

Οι βραχίονες του καθίσματος να είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλαίνιο, να 

συνδέονται με το κάθισμα μέσω ειδικών μεταλλικών υποδοχών και βιδών.  

Το σύνολο της κατασκευής να μη φέρει αιχμηρά άκρα, σε οποιοδήποτε σημείο του, ικανά 

να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη ή τραυματισμό. 

 

1.2 Κάθισμα εργασίας τύπου Β (διευθυντικό) 

Το κάθισμα εργασίας τύπου Β έχει τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές του καθίσματος Α. 

Προορίζεται για διευθυντικά γραφεία. 

Η διαφορά είναι ότι η πλάτη του καθίσματος είναι υψηλή και αντί υφάσματος το υλικό θα 

είναι δερματίνη χρώματος μαύρου. Κατά τα άλλα διέπεται από τους ίδιους όρους ασφάλειας 

και αντοχής και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 

1.3 Κάθισμα επισκεπτών 

Το κάθισμα επισκεπτών πρέπει να είναι σταθερό, εργονομικό, υψηλής αντοχής, με 

καμπυλωμένα και όχι αιχμηρά άκρα.  
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Η έδρα του καθίσματος θα πρέπει να έχει πλάτος 45 – 50 cm και βάθος περίπου 45 cm. Ο  

βασικός σκελετός θα είναι μεταλλικός από χαλυβδόφυλλα ή χαλυβδοσωλήνες, υψηλής 

αντοχής, με τέσσερα πόδια στο δάπεδο.     

Όλα τα μέρη του μεταλλικού σκελετού, θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας 

στους 20000 C, ανθεκτικά στην τριβή και στο χάραγμα. Στο κάτω μέρος θα τοποθετηθούν 

πλαστικά πέλματα αντιολισθητικά για την καλύτερη έδραση του καθίσματος. Η κατασκευή 

του σκελετού της έδρας και της πλάτης θα είναι από υλικά υψηλής αντοχής ώστε να μην 

παραμορφώνονται από την χρήση, να παρέχουν μακροβιότητα στη δομή του επίπλου, με 

μορφή που να καθιστά το κάθισμα εργονομικό και αναπαυτικό για πολύωρη χρήση.     

Τέλος να είναι από υλικά που να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ανακυκλώσιμα υλικά). 

Τα αφρώδη υλικά που πιθανόν θα διαμορφώσουν την έδρα και την πλάτη, θα πρέπει να μην 

παραμορφώνονται από την χρήση και καιόμενα να μην εκπέμπουν τοξικές αναθυμιάσεις.   

Το κάθισμα θα καλυφθεί με αρίστης ποιότητας ύφασμα και υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια 

χρήση. Το χρώμα θα επιλεγεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων (Κόκκινο - μαύρο). 

 

1.4 Καθίσματα εργαστηρίου  

Διαστάσεις περίπου: πλάτος 0,50 cm, βάθος 0,54 cm, ύψος 0,75 cm. 

Πρόκειται για στοιβαζόμενο κάθισμα, χωρίς μπράτσα.   

Ο σκελετός του καθίσματος είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα, κυκλικής 

διατομής, διαμέτρου 16 mm και πάχους 1,5 mm, κατάλληλα κουρμπαρισμένο και 

συγκολλημένο. Ο σκελετός είναι επιχρωμιωμένος ή βαμμένος και φέρει αντιολισθητικά 

πέλματα από χυτό θερμοπλαστικό υλικό.   

Η πλάτη και η έδρα του καθίσματος είναι κατασκευασμένες από χυτό θερμοπλαστικό υλικό 

(PP) προπυλαινίου και στερεώνονται πάνω στον σκελετό.   

Το χρώμα θα διαλέξει το Τμήμα Τεχνικών Έργων.     

 

1.5 Έπιπλο Γραφείου τύπου Α (εργασίας) 

Διάσταση  γραφείων: 1,80 Χ 0,80 Χ 0,75 cm. 

Έπιπλο γραφείου απλό, λειτουργικό, αποτελούμενο από ένα καπάκι (επιφάνεια εργασίας), 

δύο πλαϊνά και μια μετώπη (ποδιά).    

Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής ποιότητας και συνεχούς 

ομοιογενούς διατομής, τουλάχιστον 25 cm, τριών στρώσεων επενδεδυμένη αμφίπλευρα με 

επίστρωση μελαμίνης MFC χαμηλής περιεκτικότητας σε φορμαλδεϋδη και υψηλής αντοχής 

σε χτύπημα. Περιμετρικά στο σόκορο θα φέρει περιθώριο από PVC πάχους 3 mm, το οποίο 

θα τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα, μη  τοξική, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη 

συνοχή του με την μοριοσανίδα.    

Τα δύο πλαϊνά του γραφείου θα είναι της ίδιας ακριβώς κατασκευής και χρώματος με το 

καπάκι. Στο κάτω μέρος των πλαϊνών τοποθετούνται ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι ).   

Η μετόπη θα είναι της ίδιας ακριβώς κατασκευής και χρώματος με το καπάκι, πάχους 

τουλάχιστον 18 mm και θα φέρει περιθώριο από PVC, πάχους 3 mm, το οποίο θα 

τοποθετηθεί θερμοκολλητικά με κόλλα, μη τοξική, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή 

του με την μοριοσανίδα. Η μετόπη θα είναι τοποθετημένη ανάμεσα στα πλαϊνά και σε εσοχή 

περίπου 15 cm από το πρόσωπο του καπακιού.  

Η σύνδεση των μελών του επίπλου θα γίνεται με χωνευτά μεταλλικά φιράμια και βύσματα, 

τα οποία τοποθετούνται έτσι ώστε το γραφείο να είναι μεν λυόμενο αλλά η μέθοδος 

σύνδεσης να παρέχει απόλυτη σταθερότητα και αντοχή.  

Το χρώμα θα επιλεγεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων.   

 

1.6 Έπιπλο Γραφείου τύπου Β (διευθυντικό) 

Διάσταση: 2,00 Χ 0,80 Χ 0,75 cm.    

Τα γραφεία τύπου Β έχουν τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές των γραφείων τύπου Α 

(εργασίας). Η διαφορά είναι ότι πρόκειται για διευθυντικά γραφεία που έχουν σανίδα 

προέκτασης κάθετα στη μια πλευρά (αριστερή) του πλαϊνού και στην άλλη προέκταση 

(ημικύκλιο) συνεργασίας.   
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1.7 Τραπέζι συνεργασίας (συνεδριάσεων) 6 - 8 ατόμων 

Το τραπέζι συνεδριάσεων μπορεί να είναι οβάλ σχεδιασμού και θα αποτελείται από την 

επιφάνεια εργασίας και τέσσερα πόδια. Συνολικό μήκος έως 2 m, πλάτος έως 1 m και ύψος 

έως 0,75 cm. 

Θα κατασκευασθεί από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητος, πάχους 0,25 - 0,35 cm 

(εντός αυτών των ορίων), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης.   

Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι από PVC 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα με κόλλα, μη τοξική.   

Τα πόδια του τραπεζιού θα είναι από το ίδιο υλικό με την επιφάνεια εργασίας. Στο κάτω 

μέρος των ποδιών θα τοποθετηθούν πλαστικά πέλματα (ρεγουλατόροι), για την καλύτερη 

σταθερότητα και οριζοντίωση του τραπεζιού.   

 

1.8 Συρταριέρα τροχήλατη 4άρων συρταριών (3+1) 

Διαστάσεων περίπου 0,45 Χ 0,65 Χ 0,75 cm. 

Το κουτί της συρταριέρας είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητος, 

πάχους 18 mm, επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε 

φορμαλδεϋδη, με επένδυση στα σόκορα λωρίδας PVC πάχους 3 mm με θερμοκόλληση.   

Στη βάση θα προσαρμοσθούν τέσσερις τροχοί, περιστρεφόμενοι, από πολυαμίδιο υψηλής 

αντοχής.   

Τα συρτάρια θα είναι ξύλινα, πλαστικοποιημένα και θα σύρονται σε μεταλλικούς οδηγούς 

αρίστης ποιότητος.   

Η μετόπη των συρταριών θα είναι από μοριοσανίδα πάχους 18 mm, με μελαμίνη χρώματος, 

επιλογής του Τμήματος Τεχνικών Έργων. Στα σόκορα θα έχουν λωρίδα, πάχους 3 mm, 

τοποθετημένη με θερμοκόλληση. Τα συρτάρια θα κλειδώνουν όλα μαζί με ενσωματωμένη 

κλειδαριά. Σε όλα τα συρτάρια θα τοποθετηθεί μεταλλική χειρολαβή στη μετόπη, της 

επιλογής του Τμήματος Τεχνικών Έργων, κατόπιν επίδειξης δειγματολογίου.  

Η συρταριέρα θα έχει τρία συρτάρια και ένα στενότερο στο άνω μέρος με χωρίσματα 

εσωτερικά (μολυβοθήκη).  

Το χρώμα που θα επιλεγεί θα είναι το ίδιο με αυτό που θα επιλεγούν για τα γραφεία τύπου 

Α και Β.  

Τα πλαϊνά και το καπάκι θα έχουν χρώμα που θα επιλεγεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων.    

 

1.9 Φοριαμός    μεταλλικός 

Διαστάσεις: Ύψος 125 - 135 cm - Πλάτος 0,40-0,50 cm - Μήκος (Βάθος) έως  0,75 cm 

Μεταλλικός φοριαμός 4άρων μεταλλικών  συρταριών.   

Να υπάρχει δυνατότητα εσωτερικά καρτελοθήκης.   

Το κάθε συρτάρι θα σύρεται σε μεταλλικούς οδηγούς, αρίστης ποιότητος.   

Οι μετόπες των συρταριών θα διαθέτουν μεταλλική χειρολαβή. Η κάθε μετόπη συρταριού 

θα έχει διαστάσεις περίπου 0,30 Χ 0,40 - 0,42 cm.  

Το χρώμα του κάθε φοριαμού θα είναι μαύρο. 

 

1.10 Ντουλάπα   μεταλλική       

Διάσταση: Υ 200 Χ Π 0,40 Χ Μ 1,00 cm  

Πρόκειται για μεταλλική εξ΄ ολοκλήρου κατασκευή λαμαρίνας 2 mm, ομοιογενούς 

κατασκευής, κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση.  

Μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις, ιδιαίτερα επιμελημένου 

φινιρίσματος.   

Διαθέτει δύο πόρτες, ανοιγόμενες με κλειδαριά ασφαλείας στη δεξιά πόρτα. Η κάθε πόρτα 

διαθέτει τρεις μεντεσέδες πιστοποιημένης ποιότητας για αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο.    

Το σώμα της ντουλάπας διακρίνεται για τις αντιολισθητικές και προστατευτικές για το δάπεδο  

ιδιότητες. Π.χ η έδραση δεν χαράσσει το πλαστικό δάπεδο και δεν έχει αιχμηρές απολήξεις.   

Διαθέτει τέσσερα κινητά ράφια στο εσωτερικό αυξομειούμενα καθ’ ύψος. Ιδιαιτέρως 

επιμελημένη προεργασία αντισκωριακής πρόσφυσης και τελική ηλεκτροστατική βαφή  

χρώματος  γκρι. 
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1.11 Ερμάριο με τζάμι υψηλό ανοιγόμενο                                                                           

Διαστάσεων: Υ 2,00 Χ Π 0,43 Χ - 0,45 Χ Μ 1,00  

Το ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο στο κάτω μέρος κατά το ήμισυ από μοριοσανίδα πάχους 

18 mm, επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε φορμαλδεϋδη 

με επένδυση στα σόκορα λωρίδας PVC πάχους 3 mm με θερμοκόλληση.   

Στο εσωτερικό θα υπάρχουν δύο κινητά ράφια πάχους 25 mm, επενδεδυμένο με μελαμίνη 

του ιδίου χρώματος με το εξωτερικό και στα σόκορα θα καλυφθεί με την ίδια ταινία, που θα 

έχει πάχος 3 mm.   

Τα ανοιγόμενα φύλλα θα έχουν πάχος 18 mm και θα είναι της ίδιας κατασκευής με το 

υπόλοιπο τμήμα. Σε κάθε φύλλο θα τοποθετηθούν δύο μεντεσέδες χωνευτοί, αρίστης 

ποιότητος, που θα επιτρέπουν το άνοιγμα κατά 90 μοίρες. Θα τοποθετηθεί επίσης κλειδαριά 

ασφαλείας και καθ΄ ύψος θα υπάρχει στην ένωση των φύλλων πλαστικό μπινί για αθόρυβο  

κλείσιμο.     

Στο επάνω μέρος θα υπάρχουν δύο πόρτες κρύσταλλο πάχους 5 mm η κάθε μία.   

Τα ράφια στο εσωτερικό θα είναι κινητά, μεταβαλλόμενου ύψους ανά 3 cm και αυτό θα 

εξασφαλίζεται με μεταλλικά στηρίγματα και μεταλλικές φωλιές που θα υπάρχουν στο σώμα 

των πλαϊνών.   

Η πλάτη του ερμαρίου θα είναι μελαμίνη πάχους 8 mm, στερεά συνδεδεμένη με τα υπόλοιπα 

μέλη του επίπλου.   

Το ερμάριο για την ορθή έδραση θα φέρει τέσσερα πέλματα.  

Το ερμάριο πρέπει να έχει τέλειο φινίρισμα από όλες τις πλευρές του ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του χώρου.      

Τα πλαϊνά και το καπάκι θα έχουν χρώμα που θα επιλεγεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων.   

 

1.12 Ερμάριο χαμηλό κλειστό    

Διαστάσεων: Υ 1,00 x Π 0,43 - 0,45 x Μ 1,20 m   

Το ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από μοριοσανίδα, πάχους 18  mm 

επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε φορμαλδεϋδη με 

επένδυση στα σόκορα λωρίδας PVC πάχους 3 mm με θερμοκόλληση.  

Στο εσωτερικό θα υπάρχουν δύο κινητά ράφια πάχους 25 mm επενδεδυμένο με μελαμίνη 

του ιδίου χρώματος με το εξωτερικό και στα σόκορα θα καλυφθεί με την ίδια ταινία, που θα 

έχει πάχος 3 mm. Τα ανοιγόμενα φύλλα θα έχουν πάχος 18 mm και θα είναι της ίδιας 

κατασκευής με το υπόλοιπο τμήμα. Σε κάθε φύλλο θα τοποθετηθούν δύο μεντεσέδες 

χωνευτοί, αρίστης ποιότητος, που θα επιτρέπουν το άνοιγμα κατά 90 μοίρες.   

Θα τοποθετηθεί επίσης κλειδαριά ασφαλείας και καθ΄ ύψος θα υπάρχει στην ένωση των 

φύλλων πλαστικό μπινί για αθόρυβο κλείσιμο.   

Τα ράφια στο εσωτερικό θα είναι κινητά μεταβαλλόμενου ύψους ανά 3 cm και αυτό θα 

εξασφαλίζεται με μεταλλικά στηρίγματα και μεταλλικές φωλιές που θα υπάρχουν στο σώμα 

των πλαϊνών.   

Η πλάτη του ερμαρίου θα είναι μελαμίνη πάχους 8 mm στερεά συνδεδεμένη με τα υπόλοιπα 

μέλη του επίπλου.   

Το ερμάριο για την ορθή έδραση θα φέρει τέσσερα πέλματα.   

Το ερμάριο πρέπει να έχει τέλειο φινίρισμα από όλες τις πλευρές του, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του χώρου.      

Τα πλαϊνά και το καπάκι θα έχει χρώμα που θα επιλεγεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων.    

 

1.13 Πολυθρόνα   σαλονιού 

Πολυθρόνα σαλονιού δερμάτινη ελεύθερου σχεδιασμού (design). 

Διαστάσεις : 

 Από Έως 

Μήκος πολυθρόνας (σε cm) 80 85 

Βάθος (σε cm) 80 90 

Ύψος (σε cm) 70 80 
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Σκελετά κατασκευασμένα από οξιά 3,5 cm.   

Τα χωρίσματα θα είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Ιμάντες: από λατέξ 

υψηλής αντοχής που να εξασφαλίζει την ανθεκτικότητά της.   

Αφρολέξ εσωτερικής κάλυψης: Φύλλα πάχους 2 cm   

Καθίσματα: Λάστιχα πάχους 15 cm και τουλάχιστον νούμερο 3.500. Τα λάστιχα θα 

επικαλύπτονται με ακρυλική βάτα και σιλικονούχο δίχτυ.   

Πλάτες: Γέμιση σε μέγιστο ποσοστό 75% με συνθετικό πούπουλο και ελάχιστο 25% λάτεξ 

ή φυσικό πούπουλο.    

Η πολυθρόνα θα είναι μαύρου χρώματος. 

 

1.14 Τραπεζάκι υποδοχής ξύλινη κατασκευή   

Διάσταση: 0,90 Χ 0,90 Χ 0,45 

Έπιπλο σαλονιού απλό, χαμηλό, λειτουργικό, αποτελούμενο από ένα καπάκι, 

κατασκευασμένο από MDF ή μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητος πάχους 0,25 - 0,35 cm (εντός 

αυτών των ορίων), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση δρύινου καπλαμά.   

Τα πόδια του τραπεζιού θα είναι από το ίδιο υλικό με την επιφάνεια εργασίας.   

 

1.15 Καναπές τριθέσιος δέρμα (ελεύθερου σχεδιασμού) 

Μήκος έως 2 m 

Βάθος έως 0.90 cm 

Ύψος έως 0,80 cm 

Σκελετά κατασκευασμένα από οξιά 3,5 cm. 

Τα χωρίσματα θα είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

Ιμάντες: από λατέξ υψηλής αντοχής που να εξασφαλίζει την ανθεκτικότητά της. 

Αφρολέξ εσωτερικής κάλυψης: Φύλλα πάχους 2 cm. Καθίσματα: Λάστιχα πάχους 15 cm και 

τουλάχιστον νούμερο 3.500.   

Τα λάστιχα θα επικαλύπτονται με ακρυλική βάτα και σιλικονούχο δίχτυ. Πλάτες: Γέμιση σε 

μέγιστο ποσοστό 75% με συνθετικό πούπουλο και ελάχιστο 25% λάτεξ ή φυσικό πούπουλο.  

Ο καναπές θα είναι μαύρου χρώματος. 

 

1.16 Υποπόδιο γραφείου  

Διαστάσεις επιφανείας ποδιών 0,50 Χ 0,30 περίπου.   

Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την εργασία και την βελτίωση 

της στάσης του σώματος και της κυκλοφορίας του αίματος.   

Το υλικό κατασκευής είναι από πλαστικό, μέταλλο (ανοξείδωτο ή επιχρωμιωμένο ή 

συνδυασμός τους).  

Θα έχει ύψος από το δάπεδο 6 έως 20 cm (συν–πλην 5 cm). Δυνατότητα προσωπικής 

ρύθμισης καθ΄ύψος.   

Επίσης θα υπάρχει αντιολισθητική, μονωτική επιφάνεια ποδιών και βάση στήριξης. 

 

1.17 Σκαμπό 

Ψηλό σκαμπό. Τέσσερα πόδια από επιχρωμιωμένο χάλυβα μασίφ Φ 12.  

Ξύλινη έδρα από κόντρα πλακέ, καλυμμέμη από αφρώδη, χυτή πολυουρεθάνη και εξωτερικά 

ύφασμα. Υπάρχει η δυνατότητα η έδραση του σκαμπό να είναι ψάθινη. 

 

1.18 Τραπεζάκι υποδοχής   

Διάσταση: 0,60 Χ 0,60 Χ 0,45 

Σύνθετη κατασκευή, ξύλινη με μεταλλικά στοιχεία. 

Έπιπλο σαλονιού, απλό, χαμηλό, λειτουργικό, αποτελούμενο από ένα καπάκι, 

κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής ποιότητας και συνεχούς ομοιογενούς διατομής, 

τουλάχιστον 25 cm με σόκορα ABS 2 mm, τριών στρώσεων. Eπενδεδυμένo αμφίπλευρα με 

επίστρωση μελαμίνης MFC, χαμηλής περιεκτικότητας σε φορμαλδεϋδη και υψηλής αντοχής 

σε χτύπημα.    

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από συγκολλημένο μεταλλικό πλαίσιο 40 x 20 mm, 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.  
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Τα πόδια σχήματος Π είναι κατασκευασμένα από συγκολλημένο μεταλλικό πλαίσιο 40 x 40 

mm, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.      

Το χρώμα θα επιλεγεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων. 

 

  

1.19 Πολυθρόνα σαλονιού κοινοχρήστων χώρων 

Πολυθρόνα σαλονιού υφασμάτινη ελεύθερου σχεδιασμού (design). 

Διαστάσεις : 

 Από Έως 

Μήκος πολυθρόνας (σε cm) 80 85 

Βάθος (σε cm) 80 90 

Ύψος (σε cm) 70 80 

  

Σκελετά κατασκευασμένα από οξιά 3,5 cm.   

Τα χωρίσματα θα είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Ιμάντες: από λατέξ 

υψηλής αντοχής που να εξασφαλίζει την ανθεκτικότητά της.   

Αφρολέξ εσωτερικής κάλυψης: Φύλλα πάχους 2 cm.   

Καθίσματα: Λάστιχα πάχους 15 cm και τουλάχιστον νούμερο 3.500. Τα λάστιχα θα 

επικαλύπτονται με ακρυλική βάτα και σιλικονούχο δίχτυ.   

Πλάτες: Γέμιση σε μέγιστο ποσοστό 75% με συνθετικό πούπουλο και ελάχιστο 25% λάτεξ 

ή φυσικό πούπουλο.    

Η επιλογή χρωμάτων θα γίνει από το Πανεπιστήμιο.  
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ΤΜΗΜΑ 2ο  

 

2.1Τραπεζάκι βιντεοπροβολέα τύπου Α 

Τραπέζι βιντεοπροβολής με ράφι προβολέα και ράφι για laptop.  

Τροχήλατο τραπέζι 

προβολής τύπος Α 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Αριθμός τροχών 2 τροχοί και 2 σταθερά 

πόδια ή 4 τροχοί εκ των 

οποίων οι 2 θα 

κλειδώνουν. 

 

Μέγιστο ύψος ραφιού 

προβολέα 

>=115cm  

Ελάχιστο ύψος ραφιού 

προβολέα 

<=80 cm  

Επιφάνεια ραφιού 

προβολέα 

35x40 ή μεγαλύτερο  

Υποστηριζόμενο βάρος 

από ράφι προβολέα 

>=10kg  

Επιφάνεια ραφιού 

laptop 

20x25 ή μεγαλύτερο  

Υποστηριζόμενο βάρος 

από ράφι laptop 

>=5kg  

Υλικό ραφιών Μεταλλικό ή 

Μοριοσανίδα, με ματ 

επένδυση/βαφή 

 

Τα ράφια θα πρέπει να 

είναι αναδιπλούμενα 

για τη φύλαξη του 

τραπεζιού 

ΝΑΙ  

 

Τραπεζάκι βιντεοπροβολέα με ράφι προβολέα και ράφι για laptop. 

 

2.2Τραπεζάκι  βιντεοπροβολέα τύπου Β 

Τραπέζι βιντεοπροβολής με ράφι προβολέα και ράφι για laptop.  

Τροχήλατο τραπέζι 

προβολής τύπος Β 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Αριθμός τροχών 2 τροχοί και 2 σταθερά 

πόδια ή 4 τροχοί εκ των 

οποίων οι 2 θα έχουν 

φρένο. 

 

Το ράφι θα πρέπει να 

έχει ρυθμιζόμενο 

ύψος 

ΝΑΙ  

Το ράφι θα πρέπει να 

είναι ανακλινόμενο, με 

γωνία κλίσης >=10ο 

ΝΑΙ  

Μέγιστο ύψος ραφιού 

προβολέα 

>=100cm  

Ελάχιστο ύψος ραφιού 

προβολέα 

<=80 cm  

Επιφάνεια ραφιού 

προβολέα 

35x40 ή μεγαλύτερο  

Υποστηριζόμενο βάρος 

από ράφι προβολέα 

>=10kg  
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Υλικό ραφιών Μεταλλικό ή 

Μοριοσανίδα, με ματ 

επένδυση/βαφή 

 

 

2.3Τροχήλατο καρότσι μεταφοράς computers 

 

Τροχήλατο καρότσι 

μεταφοράς τύπου 

πλατφόρμας 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Πλάτος πλατφόρμας 

μεταφοράς  

45<=Π<=60 cm  

Μήκος πλατφόρμας 

μεταφοράς 

60<=Π<=70 cm  

Αριθμός τροχών 4 τροχοί  

Να διαθέτει φρένο/ 

μηχανισμό 

σταθεροποίησης 

ΝΑΙ  

Ράφια  1  

Τύπος τροχών Βαρέως τύπου  

Υποστηριζόμενο βάρος 

ανά ράφι 

>=50kg  

Συνολικό 

υποστηριζόμενο βάρος  

>=100kg  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Πίνακας 

 

α/α Είδη Τεμ 
Κόστος ανά 

τεμάχιο 

Κόστος 

προ 
Φ.Π.Α. 

ΦΠΑ 
Σύνολο 
με ΦΠΑ 

1.1 Κάθισμα εργασίας τύπου Α 153     

1.2 
Κάθισμα εργασίας τύπου Β 
(διευθυντικό) 2     

1.3 Κάθισμα επισκεπτών 100     

1.4 Καθίσματα εργαστηρίου 151     

1.5 
Έπιπλο Γραφείου τύπου Α 
(εργασίας) 40     

1.6 
Έπιπλο Γραφείου τύπου Β 
(διευθυντικό) 1     

1.7 
Τραπέζι συνεργασίας 
(συνεδριάσεων) 6 - 8 ατόμων 2     

1.8 
Συρταριέρα τροχήλατη 4άρων  

συρταριών (3 + 1) 59     

1.9 Φοριαμός μεταλλικός 42     

1.10 Ντουλάπα μεταλλική       51     

1.11 
Ερμάριο με τζάμι υψηλό  
ανοιγόμενο  9     

1.12 Ερμάριο χαμηλό κλειστό    4     

1.13 Πολυθρόνα σαλονιού 2     

1.14 
Τραπεζάκι υποδοχής ξύλινη  

κατασκευή   1     

1.15 
Καναπές τριθέσιος δέρμα  
(ελεύθερου σχεδιασμού) 3     

1.16 Υποπόδιο γραφείου 8     

1.17 Σκαμπό  3     

1.18 Τραπεζάκι υποδοχής   12     

1.19 
Πολυθρόνα σαλονιού 
κοινοχρήστων χώρων   48     

2.1 
Τραπεζάκι βιντεοπροβολέα 
τύπου Α 7     

2.2 
Τραπεζάκι βιντεοπροβολέα 
τύπου Β 2     

2.3 
Τροχήλατο καρότσι μεταφοράς    
computers 1     

   ΣΥΝΟΛΟ    
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Αποτελεί αναπόσπαστο   της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20186885/06-11-2018 διακήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ KAI 

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»  

 
Ι. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3).............................  

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα4) .........................................  
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ5.  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………6 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.....................…………………………………..7  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα 
με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη.....................................................8 
της/του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ……………., 
για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “Προμήθεια επίπλων.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας 
μέσα σε ....................ημέρες 10 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..201_11 .  
ή  
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ….. της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της12.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε13.  

 ............................................................................................................................  
 .................................................................................... Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 ............................................................................................................................  
3 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
4 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
5 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ (άρθρο 72 ν. 4412/2016).  

6 ο.π. υποσ. 3.  
7 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.  
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8 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 72 
του ν. 4412/2016.  

9 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α 
οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
10 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

11 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 
τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης (άρθρο 72παρ. 1 του ν. 4412/2016).  
12 Άρθρο 72παρ. 1 του ν. 4412/2016  
13 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.  
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ΙΙ. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ ___________________ Ημερομηνία έκδοσης, ___ / ___ /2018 
Προς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
______________________ 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. __________ για ευρώ ………..€. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ: 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός ____________ 
Αριθμός ______ Τ.Κ. __________ 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών 
α) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 
β) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

γ) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του 
ποσού των  …………………………… ευρώ και …………… λεπτών (……… €), για την καλή εκτέλεση της 
σύμβασης με αριθμό Διακήρυξης 2018…………/…….-2018, που αφορά στο διαγωνισμό, με αντικείμενο: 

«Προμήθεια επίπλων», ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης …………………………. ευρώ (………,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 24%», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2018………….. Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.                                                                                                                         
2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.                                                                                                                           
3. Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.                                                                   
4. Όπως υποσημείωση 3.                                                                                                                                                            
5. Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.                                                                                                                                                                               
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016                    
 7. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.                                                                                                         
8. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος 
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.                 
9. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και 

η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΙΙΙ. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3).............................  

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα4) .........................................  
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ5.  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………6 υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)  
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.....................…………………………………..7  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή λειτουργία της του/ων 
τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη 6 ........................... του Πανεπιστημίου Πειραιά. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης8) ή  μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε9. 

                             (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                 
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύμβαση. 
6
 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 

7
 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 

σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό 

ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20486885/06-11-2018 διακήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

 

 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
 

Για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς  
 

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ………….-2018 

Τόπος : Το Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς - Καραολή & Δημητρίου 80, 185 

34 , Πειραιάς. 

 
Συμβαλλόμενοι: 

1. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Α.Φ.Μ.: 090013502, Δ.Ο.Υ.: Α΄ Πειραιά), που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, καθηγητή Μάρκο Κούτρα, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 20176990/11-

12-2017 απόφαση περί καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 

αρμοδιοτήτων των τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της 

σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη (ΦΕΚ Β 4550/21-12-2017). 

2. Η εταιρεία, …………………………., ………………………., ΑΦΜ: …………….., ΔΟΥ: ……………, ΤΗΛ. 

……………, Φαξ: ………………, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………………….., σύμφωνα 

με ………………………... 

 

Μετά την από ................... Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη 

αναδόχου προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και την από ........... 

απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατακυρώνεται η ανάθεση για την 

προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο όνομα του δεύτερου 

από τους  συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «Ανάδοχος». Ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης με τους 

ακόλουθους όρους, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:…./2018 
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1. ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ  

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του  

Πανεπιστημίου Πειραιώς, αντί του ποσού των ……………………………,  συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό …………..και Φ.Π.Α. 24% …………), σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα:  

 

Η εν λόγω συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Πανεπιστημίου, σε βάρος του ΚΑΕ 7111Α.  

 

Στην συνολική τιμή συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και παράδοσης 

των επίπλων.  

Η μεταφορά και η παράδοση των ανωτέρω θα γίνει με φροντίδα και ευθύνη του Αναδόχου 

και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 

αποζημίωση από  τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά τη μεταφορά των υπό 

προμήθεια επίπλων. Το προς προμήθεια είδος ασφαλίζεται από τον Ανάδοχο μέχρι της 

οριστικής παραλαβής του.  

 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια έπιπλα στους χώρους που θα 

υποδειχθούν από το Τμήμα Τεχνικών Έργων, στα διάφορα κτίρια του Πανεπιστημίου, στην 

ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο παράδοσης (εξήντα 

ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης).  

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα………………από την ημερομηνία 

υπογραφής της, ήτοι  από ................ έως και .....................  

 

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο 

Πανεπιστήμιο, την ΑΡ. ................... εγγυητική επιστολή, ποσού ...............€ της Τράπεζας 

και έχει ισχύ μέχρι ........................... Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα 

επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Ο 

Ανάδοχος, ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που προσφέρει καθώς και για 

την πλήρη εξασφάλιση της απόδοσης που έχει δηλώσει, όπως επίσης και για την καλή 

εκτέλεση της όλης προμήθειας γενικότερα. 

 





74 

 

Με την παραλαβή του εξοπλισμού ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει σχετική εγγυητική 

επιστολή καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού ύψους 2,5% επί της καθαρής 

αξίας του συμβατικού ποσού των υπό προμήθεια ειδών.  

 

Σε περίπτωση ανωμαλίας ή διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισμού και αφού έχει 

διαπιστωθεί ότι αυτή οφείλεται σε βλάβη αυτού, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την άμεση, και 

με δαπάνες του, αποκατάσταση της καλής λειτουργίας, κατά την περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας.  

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Η παράδοση των υπό προμήθεια επίπλων θα πραγματοποιηθεί στα κτίρια του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικών Έργων) στην 

ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζεται σε εξήντα 

ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

2. Ο ανάδοχος κατά την παράδοση, υποχρεούται να μεταφέρει τα υπό προμήθεια έπιπλα 

στην τελική τους τοποθεσία σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου γι’ αυτό το λόγο 

προσωπικού του Πανεπιστημίου.  

3. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος εγγύησης για κάποιο είδος στις 

αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, αυτή θα είναι διάρκειας ανά 3 ετών από την  

ημερομηνία παραλαβής. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα 

ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη 

και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, 

υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών.  

4.  Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση των επίπλων στο χώρο που θα υποδείξει η 

Υπηρεσία και σύμφωνα με τις διαδικασίες που αυτή θα ορίσει, διαφορετικά δεν θα γίνει η 

παραλαβή. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα έτη, εκτός 

αν ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή στους 

ειδικούς όρους της κατηγορίας. 

6. Όλα τα μέρη των επίπλων που προσφέρει είναι καινούργια και  αμεταχείριστα.  

 

6. ΠΛΗΡΩΜΗ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδονται 

στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (Τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα 

όπου απαιτείται, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε 

περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου), κατόπιν της ολοκλήρωσης της 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπό προμήθεια επίπλων. 
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Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΦΜ: 090013502, 

ΔΟΥ: Α’ Πειραιά).  

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο, τα δικαιολογητικά που πρέπει να 

προσκομίσει είναι τα εξής:  

α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα 

εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύονται αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. 

β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, 

Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε): Το τελευταίο καταστατικό και Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος 

του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την 

Εταιρία ή ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. 

Οι Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 

 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ 

(60.000,00€), χωρίς να συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α., επιβάλλεται κράτηση ύψους 

0,02% υπέρ του Δημοσίου, επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., 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 (άρθρο 36 παρ. 6 ν. 4412/2016,  ΦΕΚ Α΄ 

147).  

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας πληρωμής προ  φόρων & 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για συμβάσεις 

ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) 

(άρθρο 4, παρ 3, έβδομο εδάφιο ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. (άρθρο 7 της 

ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 3335/2014).  

 Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., 

επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής 

σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού του συμβατικού 

τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και 

υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της 





76 

 

υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).   

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 

3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του  

Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43),  θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό 

συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για 

τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). 

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της 

υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. 

 Γενικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 

Ν.4412/2016. 

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης  (τεχνικών, οικονομικών 

κ.τ.λ.) καθώς και του Ν.4412/2016  (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση 

από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την προμήθεια των υπό προμήθεια επίπλων.  

Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του προμηθευτή.  

Τυχόν παράταση της διάρκειας της  σύμβασης  με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει μετά την 

σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μελών.  

Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιουδήποτε 

δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη 

γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλόμενων. 

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη 

σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια 

δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης   

 

 

                Καθηγητής Μάρκος Κούτρας   

  

Για τον Ανάδοχο 

...................... 

 

 

                      .......................... 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20186885/06-11-2018 διακήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99206922 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 

18534 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Μέξη Γεωργία 

- Τηλέφωνο: 210 414 2239 

- Ηλ. ταχυδρομείο: mexi@unipi.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.unipi.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς – CPV: 

39100000-3 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 99206922 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Τμήμα Τεχνικών Έργων] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[20186885/06-11-2018] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουi το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]ii 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις26 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςiii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγ 

ελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής33; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής 34: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 

από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για 

τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής35: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

[…................................…] 





93 

 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y37 -και η 

αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

 

[] Ναι [] Όχι 
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φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 





98 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……)46 

 

 





99 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται47, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 

καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-

πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 

διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 

και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ). 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 

να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 

από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 

ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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