
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20171474/21-03-2017 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

     Αριθμ. Πρωτ.: 20171474/21-03-2017  

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

         ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  

Είδος Διαγωνισμού:  

 

 Κριτήριο Αξιολόγησης: 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  

Δημόσιος Ανοικτός 

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – 

ποιότητας  

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών 

 

 

 

Ημερομηνία :         

Ημέρα : 

Ώρα :  

  03-05-2017 

  Τετάρτη 

  12:00 μ.μ. 

Τόπος Υποβολής προσφορών του 

Διαγωνισμού 

Διεύθυνση Οικονομικού  Πανεπιστημίου 

Πειραιώς 

Τμήμα Προμηθειών,  

Καραολή και Δημητρίου 80 

Τ.Κ. 18534 Πειραιάς  

4Ος Όροφος, Γρ. 428  

 

 Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

  

  24-03-2017 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό 

Τύπο 

 

  24-03-2017 

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, 21-03-2017 

 

Αριθμ. Πρωτ.:20171474 
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Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση 

(ανάρτηση) στον ιστότοπο του 

προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στον 

ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ 

  

  22-03-2017 

 

CPV 

 

  55320000-9 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών 

 

 

 

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 

 

 Διεύθυνση: 

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

 

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

Γεωργία Μέξη, Αικατερίνη Γιαννάκη  

 

Καραολή και Δημητρίου 80 

Τ.Κ. 18534 Πειραιάς 

 

Τηλ.:2104142239, 2371 

 

 210 4142469 

 

mexi@unipi.gr, kgian@unipi.gr 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – 

ποιότητας για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκμετάλλευση του κυλικείου του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς.  

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 συνεπάγεται πλήρη 

αποδοχή εκ μέρους του των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην 

παρούσα διακήρυξη στο σύνολό τους. 

Η διατύπωση επιφυλάξεων ή όρων στην προσφορά οδηγούν σε αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. 

Όλοι οι όροι είναι ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

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

Γεωργία Μέξη, τηλ. επικ.: 210 4142239, Fax: 210 4142 469, e-mail: mexi@unipi.gr) 

 

2. Είδος Σύμβασης 

Σύμβαση εκμετάλλευσης Κυλικείου. 

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. Είδος διαδικασίας 

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.  

 

4. Κριτήριο κατακύρωσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – 

ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

5.  Χρόνος υλοποίησης σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για το χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία 

υπογραφής αυτής και όχι νωρίτερα από τις 8-12-2017.  
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6.  Τόπος παραλαβής των διακηρύξεων 

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (8:00 - 13:30) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, 

Πειραιάς, Τ.Κ.:185 34, από τη Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 4ος όροφος, γρ. 428, 

Τηλ.: 210 4142239, 210 4142371 (κα. Μέξη, κα. Γιαννάκη).  

Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς www.unipi.gr. και στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) .  

 

7.  Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι 

υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την 

προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 12.00 μ.μ. στο 

Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Τ.Κ.:185 34, 

Πειραιάς, Γραφείο 428, 4ος όροφος. 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. 

  

8. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 3 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00 μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ.:185 34, Πειραιάς, 4ος  

όροφος, Αίθουσα Συγκλήτου. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται νόμιμος 

εκπρόσωπος των υποψηφίων Aναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών. 

 

9. Εγγύηση συμμετοχής 

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

επιστολής συμμετοχής ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€). 

 

10. Δικαίωμα συμμετοχής & Νομική μορφή των διαγωνιζόμενων  

(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 
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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). 

 

11. Ισχύς των προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) 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. 

 

12. Εναλλακτικές Προσφορές  

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

13. Ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής υποψηφίων αναδόχων 

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) Χρηματοοικονομική ικανότητα 

Β) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Γ) Ελάχιστα Επίπεδα Εξασφάλισης Ποιότητας  

 

14. Δημοσιεύσεις  

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
 24-03-2017 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό 

Τύπο 
 24-03-2017 
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Ημερομηνία δημοσίευσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ   22-03-2017 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ  22-03-2017 

 

15. Έξοδα δημοσίευσης 

Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει για τις 

ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες το Πανεπιστήμιό μας (άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 

Α΄143) και άρθρο 4 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007), πλην των δημοσιεύσεων στον Τοπικό Τύπο, που 

θα βαρύνει τον ανάδοχο (άρθρο 4 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68), όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄163). 

 

16. Πληροφορίες 

Η κα Γεωργία Μέξη και η κα Αικατερίνη Γιαννάκη, υπάλληλοι του Ιδρύματος, παρέχουν 

πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4142239, 210 41 42371, 

Fax: 210 4142 469, e-mail: mexi@unipi.gr, kgian@unipi.gr ).  

 
 

 

 

 

                                               Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς  

                           Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού 

 

 

                                        Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  σελ. 9 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σελ. 9  

ΑΡΘΡΟ 3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ σελ. 9 

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  σελ. 12 

ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  σελ. 13 

ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΕΓΓΡΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

σελ. 15 

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

σελ. 15 

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σελ. 16 

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΩΝ –ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

σελ. 20 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ σελ. 23 

ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σελ. 25 

ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σελ. 26 

ΑΡΘΡΟ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σελ. 27 

ΑΡΘΡΟ 14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  σελ. 35 

ΑΡΘΡΟ 15 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  σελ. 43  

ΑΡΘΡΟ 16 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ σελ. 43 

ΑΡΘΡΟ 17 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ σελ. 44 

ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σελ. 44 

ΑΡΘΡΟ 19 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

σελ. 45 

ΑΡΘΡΟ 20 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  σελ. 46 

ΑΡΘΡΟ 21 ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ σελ. 46 

ΑΡΘΡΟ 22 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   σελ. 47 

ΑΡΘΡΟ 23 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  σελ. 48 

ΑΡΘΡΟ 24 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σελ. 49 

ΑΡΘΡΟ 25 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

σελ. 50 

ΑΡΘΡΟ 26 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  σελ. 53 

ΑΡΘΡΟ 27 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   σελ. 55 

ΑΡΘΡΟ 28 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ σελ. 56 

ΑΡΘΡΟ 29 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ σελ. 56 

ΑΡΘΡΟ 30 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

σελ. 56 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  
 

 

Αναθέτουσα αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

 

Διεύθυνση έδρας: Καραολή & Δημητρίου 80, Τ.Κ.:185 34, Πειραιάς 

Τηλέφωνο: 210 4142239 

Fax: 210 4142469 

Email: mexi@unipi.gr, kgian@unipi.gr 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμετάλλευση του 

κυλικείου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. 

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

αποδοχή εκ μέρους του των όρων της παρούσας διακήρυξης.  

Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 55320000-9 (Υπηρεσίες Εστίασης) βάσει του 

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

codes-CPV). 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα παρακάτω 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ έως ΣΤ’ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  

αυτής.  

Η διατύπωση επιφυλάξεων ή όρων στην προσφορά οδηγούν σε αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.  

ΑΡΘΡΟ 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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

έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος. 

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

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

3. Το Ν.Δ. 496/1974, «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει. 

4. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», (ΦΕΚ 87 Α΄). 
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5. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α`). 

6.  Το Π.Δ. 377/89 "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA" (ΦΕΚ 166 Α΄). 

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

Εκπαίδευσης», όπως ισχύει.  

8.  Τον Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων... και άλλες διατάξεις», άρθρο 24 

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

9.  Τον Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες 

Διατάξεις», (ΦΕΚ 247 Α΄). 

10. Το Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

του Υ.Α.», άρθρο 8 (ΦΕΚ Α΄199) «Κρατικές Προμήθειες» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

12, παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30) (έλεγχος από ΕΣ).  

11. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 487 απόφαση, περί «Υγιεινής των τροφίμων σε συμμόρφωση με την 

προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1219/τ. Β/4-10-2000). 

12.  Το Ν. 2859/2000 «περί Φ.Π.Α.» Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α΄248), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

13. 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). 

14. Το Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α/28-06-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 

και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

15. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως ισχύει.  

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

17. Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68), άρθρο 4, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 

3801/2009 (ΦΕΚ Α΄163). 

18. 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).  

19.  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», όπως επικαιροποιήθηκε από το ν. 4210/2013.  

20. Τον Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/15-7-2010) άρθρο 68, «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών 

παροχής υπηρεσιών»,       όπως ισχύει τροποποιημένο με το αρθ. 22 Ν. 4144/2013 (Α’ 88).    

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

22. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173) που αφορά  στη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων. 
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23. Τον Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138) «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις».  

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

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

25.  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.  

26. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ226/τ. Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

27. Τον Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών δρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 

159/10-08-2012). 

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

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».  

29. 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». 

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

Δημόσιο Έγγραφο». 

31. Την υπ’αριθμ. Π1/2390/16-10-13 (Φ.Ε.Κ. 2677/β/13) ΥΑ «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

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

άλλες Διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

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

διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

34. Το ΠΔ 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α/25.02.2014) «Ηλεκτρονικό Αρχείο κα Ψηφιοποίηση Εγγράφων» 

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

προμηθειών Δημοσίου». 

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

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

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

οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

38. Υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα: «Ενημέρωση για 
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το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

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

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».  

40. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

41. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145 5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

42.  Την υπ. αριθμ. Φ.120.61/60/39625/Β2/21-3-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 126/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-3-2013), 

«Συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σύμφωνα με το ν.4009/11, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει». 

43. Το ΦΕΚ 255 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-06-2013 και την Φ.120.61/95/82969/Β2/18-06-2013 

Διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ, για τον διορισμό Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς. 

44. Την υπ. αριθμ. 20144795/22-7-2014 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

(ΦΕΚ Β΄2118/01-08-2014) για τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη, Μεταβίβαση 

Αρμοδιοτήτων και Καθορισμό Σειράς Αναπλήρωσης. 

45.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 20162360/26-4-2016 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς «Ορισμός Αναπληρωτή Πρύτανη, Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Β΄ 1394/19-5-

2016).  

46. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 120941/Ζ1/21-7-2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπ. αριθμ. 20163554/27-6-2016 απόφαση της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ 341/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /1-7-2016). 

47. Την από 09-03-2017 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σχετικά με την 

έγκριση σκοπιμότητας του διαγωνισμού. 

48. Την από 09-03-2017 Απόφαση της Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σχετικά με την 

έγκριση διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

   

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 

Ο  διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την 

ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον Ελληνικό Τύπο, στον ιστοχώρο 

του Προγράμματος Διαύγεια (et.diavgeia. gov.gr). 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς (www.unipi.gr) και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr . 
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Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

24-03-2017 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο 24-03-2017 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 22-03-2017 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ιστότοπο του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

22-03-2017 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη Διακήρυξη από τη διαδικτυακή  Πύλη του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ)  (www.eprocurement.gov.gr), από 

τον ιστότοπο της Διαύγειας  (www.app.diavgeia.gov.gr), από τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς (www.unipi.gr)  καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα.   

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία 

προσφορές είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε μορφή 

συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 

Καραολή & Δημητρίου 

80, Τ.Κ.:185 34, Πειραιάς,  

4ος όροφος, αίθουσα 

Συγκλήτου  

 

03-05-2017 
Τετάρτη  12:00 μ.μ. 

 

  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 3 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. από 

την αρμόδια Επιτροπή που θα ορισθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, στο κτίριο του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, οδός Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4ος όροφος, αίθουσα Συγκλήτου. 
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Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Τ.Κ.:185 34, Πειραιάς, 4ος όροφος, γρ. 428, 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 15:00, (πληροφορίες 210 4142239 κα Γ. Μέξη και 

Αικ. Γιαννάκη).  

 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές 

τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 

12.00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο 428, Καραολή & 

Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς.  

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές. 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της 

Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, τα Παραρτήματα και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην 

ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων 

Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα επίσης στην ελληνική γλώσσα. 

Όλοι οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 

συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) 

επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα. 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν: 

α)  Είναι αόριστη και δε μπορεί να αξιολογηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία. 

β)  Δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή.  

γ) Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς που 

προβλέπονται στην παρούσα. 

δ) Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η οικονομική προσφορά δεν έχει 

συνταχθεί σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

ε) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών. 

στ) Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους όπου αυτοί  αναφέρονται. 

ζ) Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε 

ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής  προσφοράς. 

η) Περιέχει εναλλακτικές προσφορές ή/και αντιπροσφορές. 

θ) Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός νομικού ή φυσικού 

προσώπου σε περισσότερες από μία συμμετοχές. 

 

Οι οικονομικοί φορείς  πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν (άρθρο 18 παρ. 2 

ν.4412/2016) από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
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νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 

λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 

δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς  τους. 

Η αθέτηση της  ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδι-

κότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.  

Oι προσφορές θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή του 

νόμιμου εκπροσώπου του. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσμευση, 

ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται είτε με την κατάθεση εγγράφου στο Πρωτόκολλο 

της Υπηρεσίας, Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Πειραιώς, 4ος όροφος, γραφείο 414, είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω φαξ.  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες ζητούνται και 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, μπορούν να επισκέπτονται το κυλικείο 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 10.00 έως 13.00 μετά από 
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συνεννόηση με τον κ. Κατσίπη στο τηλ.: 210 4142343. Εξαιρούνται οι τελευταίες 10 εργάσιμες 

μέρες πριν το διαγωνισμό.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 

1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο, ειδικότερα :  

α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα και ασχολούνται συστηματικά με την παροχή «υπηρεσιών μαζικής εστίασης», 

διαθέτοντας το δικό τους απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. 

β. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους 

όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4412/2016. 

γ. Συνεταιρισμοί εφόσον ασκούν  δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

δ. Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών. Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει στην προσφορά τους να αναγράφεται απαραιτήτως το 

ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του έργου με το οποίο θα ασχοληθεί 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου. 

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. 

ε. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα 

στο αρμόδιο Επιμελητήριο και να προσκομίσουν βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο χρόνος 

άσκησης του επαγγέλματος.   

στ. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του ν. 4412/2016  οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε 

περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα 

σε:  

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

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

δημοσίων συμβάσεων 
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ζ. 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 του διαγωνισμού, 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 στις δύο περιπτώσεις 

μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου. 

 

2) Αποκλεισμός συμμετοχής  

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

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. Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. και Διευθύνων 

Σύμβουλος για τις Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., Πρόεδρος 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 
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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 (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ 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 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. 

 

5. 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).  
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6. 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 διαγωνισμού.  

 

7. Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, η 

οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερα παρεμβατικά, μέσα.  

 

8. 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. 

 

9. 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.  

 

10. 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. 

 

11. 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 

(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. 

 

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

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

 

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

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά μέσα.  

 

14. 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. 

  

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

της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ -  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

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.  

 

1) Χρηματοοικονομική ικανότητα  

Η χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου εξετάζεται με στόχο να διασφαλιστεί η 

υλοποίηση του έργου με ελάχιστο κριτήριο συνολικού κύκλου εργασιών για κάθε χρήση των 

τελευταίων τριών (3) ετών, τουλάχιστον ίσο με το ποσό των 300.000,00€ 

Στοιχεία τεκμηρίωσης χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψήφιου 

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. 

α) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2016 δεν έχει δημοσιευθεί, οι 

Προσφέροντες υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου 
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μηνός Δεκεμβρίου 2016. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα 

εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2016 και από ποιους λογαριασμούς του 

ισοζυγίου αποτελείται αυτός. 

β) Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφα, 

θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία, των φορολογικών δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών 

σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις τρεις (3) 

χρήσεις ή για όσο διάστημα ασκεί την επιχειρησιακή του δράση εφόσον αυτό είναι μικρότερο. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι, ο ετήσιος μέσος όρος του κύκλου εργασιών του 

προσφέροντος που αφορά στην εκτέλεση έργων συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας 

προκήρυξης κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή 

για όσο διάστημα ασκεί την επιχειρησιακή του δράση εφόσον αυτό είναι μικρότερο, είναι 

τουλάχιστον ίσο με το ποσό των 300.000,00€.   

 

2) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική τεχνική/επαγγελματική ικανότητα που να 

αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις 

υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, 

εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα (άρθρο 75, 

παρ.4  του ν.4412/2016).  

Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί προηγούμενη εμπειρία πέντε (5) ετών στην παροχή παρόμοιων 

υπηρεσιών εν γένει μαζικής εστίασης ( π.χ. σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία, υπουργεία, 

Ν.Π.Δ.Δ) η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση καταλόγου παρόμοιων έργων (ως μαζική 

εστίαση για την παρούσα διακήρυξη θεωρείται η συστηματική επί καθημερινής βάσης  δυνατότητα 

εξυπηρέτησης χιλίων (1000) τουλάχιστον ατόμων για διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών 

ετησίως). Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών μαζικής εστίασης  που 

επικαλείται ο προσφέρων προς απόδειξη της εμπειρίας του έχουν περατωθεί ορθά ή είναι σε 

εξέλιξη με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

 

3) Ελάχιστα Επίπεδα Εξασφάλισης της ποιότητας  

Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της επιχείρησης του υποψήφιου Ανάδοχου, εφαρμογής 

συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά ISO (ISO 9001) της εταιρείας για την διαχείριση της 

ποιότητας, κατά ISO (ISO 22000) για τη διαχείριση της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων στο 

πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες μαζικής εστίασης καθώς και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (άρθρο 82 του ν.4412/2016).  Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών/ κοινοπραξιών 

που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας 

ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.  
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Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών/κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα, του 

υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και την πιστοποίηση αυτού κατά ISO, πρέπει να κατατεθούν για 

καθένα από τους συμμετέχοντες στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, δεν διαθέτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την 

απαιτούμενη οικονομική ή/και τεχνική ικανότητα, καθώς την απαιτούμενη πιστοποίηση κατά ISO, 

δεν γίνονται δεκτοί περαιτέρω στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. 

 

Οι επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι έξης: 

Α. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην 

οποία να δηλώνουν:  

α) ότι σε περίπτωση κατακύρωσης υπέρ αυτών του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα 

προσκομίσουν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης, προς απόδειξη της οποίας θα 

υποβληθεί και το σχετικό παραστατικό εξόφλησης του ασφαλίστρου, με χρόνο ισχύος αντίστοιχο 

με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί για ατυχήματα, ζημίες ή βλάβες που 

τυχόν θα προκληθούν στο κτηριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στο 

εργαζόμενο σε αυτό προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια του 

αναδόχου ή των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα εγείρουν αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής 

περιόδου. 

 

β) ότι θα  τηρηθούν οι  υποχρεώσεις  τους που απορρέουν (άρθρο 18 παρ.2 ν. 4412/2016) 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες  

απαριθμούνται στο Παράρτημα  Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412. 

 

γ) ότι  έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα.  

 

Β. Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,  

απαιτείται  από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν βεβαίωση του αρμόδιου 

Επιμελητηρίου, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος (παροχή 

προσηκουσών υπηρεσιών).  
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Γ.  Να υποβάλουν κατάσταση με την υλική  και  ανθρώπινη  υποδομή,  που  θα  πρέπει  

να  περιλαμβάνει, αναφορά  του  προσωπικού, περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και 

των υλικών που θα χρησιμοποιούνται στο κυλικείο.  

 

Δ.  Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. ή στον 

αντίστοιχο φορέα που αυτό τυχόν ενσωματωθεί και επονομαστεί.  Ο ανάδοχος (εργοδότης για 

τους σε αυτόν εργαζόμενους) βαρύνεται με όλες τις εισφορές του ΙΚΑ και των λοιπών ταμείων 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και με τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας 

προσωπικού, κ.λπ., και για κάθε υποχρέωσή του προς αυτούς, ως εργοδότης, αυτοί δε δεν 

συνδέονται με καμία εργασιακή σχέση, με το Πανεπιστήμιο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Οι εγγυήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 72  του Ν.4412/2016, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Πα-

ρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο 

επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό, 

λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του 

Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα 

συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. 

Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 
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1. Εγγύηση Συμμετοχής: 

α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος, για ποσό επτά χιλιάδων ευρώ (7.000, 00 €).  

β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται με την παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας μπορεί πριν τη λήξη της, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν 

γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

γ. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την 

προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφεύγοντες μετά:  

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 

επ' αυτών, και  

γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.  

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

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 

έως 78 του ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης 

 

2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o Ανάδοχος  υποχρεούται να καταθέσει προ ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το ποσό των 

(10.000,00€) 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.   

Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί, μετά την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου.  

Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα  του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσης.  
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Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον 

φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 

υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μίας μόνο 

προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης.  

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές 

τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 

12.00 μ.μ., στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο 428, 4ος  όροφος, 

Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς.  

Αρμόδιες υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Γεωργία Μέξη και η κα 
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Αικατερίνη Γιαννάκη (τηλ. 210 4142239, 210 41422371, φαξ. 210 4142469 και e-mail: 

mexi@uinipi.gr, kgian@unipi.gr). Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα 

λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.  

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να 

υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από 

τις διατάξεις του παρόντος μέσα. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της 

σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση. 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 

εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 

μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φoρείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' 

της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 για τους οικονομικούς φoρείς που 

αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν 
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και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά  

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)  

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονομικοί φoρείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την παράγραφο Α – Περιεχόμενο 

φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής όπως παρατίθενται παρακάτω. 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 του ν. 4412/2016 

για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του ν. 

4412/2016 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι τοποθετούνται εντός του κυρίως φακέλου της 

προσφοράς του οικονομικού φορέα και φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

προσφοράς.  

 

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες ή 

καθαρογραμμένες,  εις διπλούν, δηλαδή κατατίθεται πρωτότυπο και αντίγραφο. 

Παράλληλα θα κατατεθεί και αντίγραφό τους σε ηλεκτρονική μορφή (CD), σε μορφή 

Microsoft Word, Microsoft Excel.  Ειδικότερα οι πίνακες με τα είδη και τις τιμές θα πρέπει να είναι 

σε πρόγραμμα Excel.  

Προσφορές που δεν έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, αποκλείονται ως 

απαράδεκτες.  
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 

μπορεί να ορίζεται ότι 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. 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 

(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».  

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει προσβάλει νομίμως και εμπροθέσμως τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 

ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσμευση, 

ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της διακήρυξης. 

 

Α.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

περιέχει: 

α) Την Εγγύηση Συμμετοχής ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€), σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

β) Ξεχωριστό φάκελο με τα έγγραφα που τεκμηριώνουν προσήκοντος τα Ελάχιστα 

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Υποψηφίων Αναδόχων – Επιπλέον προϋποθέσεις 

συμμετοχής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας. 

γ) Το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 και την υπ. αριθμ. 158/2016 απόφαση 

της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-2016), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ)   

δ) Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις όπως ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω. 

ε) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου και 

στ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φoρείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά των ως άνω περιπτώσεων, για κάθε οικονομικό φορέα που 
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συμμετέχει στην ένωση. 

 

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).  

 

Ειδικότερα:  

 

Ι. Στον ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (άρθρο 93 - παρ. β (αα), (γγ)  και (δδ), καθώς  και άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016), θα περιλαμβάνονται, επί  ποινή αποκλεισμού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

α) Το Τ.Ε.Υ.Δ. συμπληρωμένο.  Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, και την υπ. 

αριθμ. 158/2016 απόφαση  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 

Β΄3698/16-11-2016) για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των οποίων η συνολική 

προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 

5 και των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του ν. 4412/2016, πρέπει να υποβάλλεται 

υποχρεωτικά, από 7-12-2016, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) από τον 

νόμιμο/νόμιμους εκπρόσωπο/εκπροσώπους των συμμετεχόντων εταιριών.  

Επομένως, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων εταιριών πρέπει να υποβάλουν 

υποχρεωτικά, εις διπλούν, με πρωτότυπη υπογραφή και στα δύο αντίγραφα, συμπληρωμένο το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της 

Διακήρυξης.  

 

*Επισημαίνεται ότι, στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 (άρθρο 57 

παρ. 1 έως 6 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  εμπίπτουν όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι  αναλόγως της 

νομικής μορφής που έχουν (π.χ. Πρόεδρος και  Διευθύνοντας Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη 

του Δ.Σ. για τις Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., Πρόεδρος για τους 

συνεταιρισμούς, κλπ)  και επομένως, το τμήμα του ΤΕΥΔ που αφορά στην μη ύπαρξη τελεσίδικης 

καταδικαστικής απόφασης για τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, πρέπει 

να υπογραφεί από κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό αναφορικά με το πρόσωπο του εν λόγω εκπροσώπου και ιδίως:  

Για τις εταιρίες Ε.Π.Ε. και Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές. 
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Για τις εταιρίες Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν 

και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

 

γ) 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.  

 

δ) 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. 

 

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

να αναφέρεται ότι: 

− ο προσφέρων έχει  αποκτήσει σαφή αντίληψη του αντικειμένου για το οποίο υποβάλλει 

προσφορά. 

− ο προσφέρων διαθέτει  κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό , υλικοτεχνική 

υποδομή κ.λπ.) για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

 

στ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  του προσφέροντος, οικονομικού φορέα. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, για κάθε ένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

ΙΙ. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

 

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, 

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε 

συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα: 
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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. 

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 

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. 
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7.  Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας η οποία θα φέρει ημερομηνία το 

πολύ δέκα ημέρες προγενέστερη της ημερομηνίας αποστολής/υποβολής της στην Ε.Υ.Δ., και με 

την οποία θα βεβαιώνεται: 

α.  H ταυτότητα του διαχειριστή της εταιρίας κατά την ημερομηνία υπογραφής της δηλώσεως. 

β. Ότι, από το χρονικό σημείο της τελευταίας μεταβολής που εμφανίζεται στο ανωτέρω 

πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου (αρ. 5) μέχρι την ημερομηνία της δηλώσεως δεν έχουν επέλθει 

άλλες μεταβολές ή – εάν έχουν επέλθει – ποιες είναι αυτές. 

 

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. 

 

ε. 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, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ Δ΄ περιπτ. 3 του ΠΔ 118/07). Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες 
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κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τον Πρόεδρο του ΔΣ του συνεταιρισμού και 

υπογράφονται απ’ αυτόν. 

 

 

 στ. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες: 

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

ένωση ή την κοινοπραξία. 

(β) Δήλωση σύστασης ένωσης συμμετεχόντων ή κοινοπραξίας, 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/Κοινοπραξίας. 

• 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. 
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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 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. 

 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   

(άρθρο 92 και 94 - παρ. 4  του Ν. 4412/2016) 

Στον ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα 

περιλαμβάνονται, επί  ποινή αποκλεισμού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, όλα τα έγγραφα ή  

δικαιολογητικά τα οποία ιδίως τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα οικονομικού 

φορέα, και αποδεικνύουν την δυνατότητα του να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 

διακήρυξης όπως αναλυτικά περιγράφονται στους ειδικότερους όρους και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

της παρούσας.   

 

Επίσης, με την Τεχνική Προσφορά κατατίθενται Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους 

έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 

της διακήρυξης.  

 

Αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον 

αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή - απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
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αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Στην τεχνική προσφορά, δεν αναφέρονται, με ποινή αποκλεισμού, οικονομικά στοιχεία.  

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

(άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016)  

 

Στον ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα 

περιέχεται επί  ποινή αποκλεισμού, το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς 

του συμμετέχοντος, μαζί και με αντίστοιχο CD, σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής 

Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της 

παρούσας διακήρυξης.  

 

Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο 

ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα 

διακήρυξη και στο Παράρτημα Γ’.  Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει 

χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Στις προσφορές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς οι τιμές των προσφερόμενων 

ειδών που αναφέρονται από τον διαγωνιζόμενο. 

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις 

τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση. 

Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς,  βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας. 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, 

επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς , αξιολογούνται μόνο 

οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους, στις 

τεχνικές προδιαγραφές, ουσιώδεις όρους της διακήρυξης.  
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Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:   

1. Η τιμή για κάθε είδος που θα περιγράφεται, όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά (μερίδα: 

βάρος/μερίδα, σύνθεση, υλικά, τεμάχια/μερίδα κ.λπ.)  

2.1. Η ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιούνται, για την παρασκευή όλων των ειδών 

(Ομάδα Α).  

2.2. Ο τρόπος σερβιρίσματος, συσκευασίας και περιγραφή των μέτρων εξασφάλισης της 

ποιότητας κάθε είδους (Ομάδα Α). 

2.3. Επιπλέον ενέργειες για την αναβάθμιση του κυλικείου (ανακαίνιση) (Ομάδα Α) 

2.4. Ο αριθμός του προσωπικού, που θα εργάζεται στο κυλικείο (Ομάδα Β). 

2.5. Κατάλογο τυχόν επιπλέον τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης, που θα χρησιμοποιηθεί για 

την εκτέλεση της σύμβασης (Ομάδα Β). 

2.6. Επιπλέον παροχές στο Ίδρυμα με στόχο τη βελτίωση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των 

φοιτητών και του προσωπικού του Ιδρύματος (Ομάδα Β). 

Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης, είναι η εξής:  

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης (2.1-2.6), κατατάσσονται σε δύο ομάδες. 

  1. Ομάδα Α (Στοιχεία 2.1, 2.6.) 

  2. Ομάδα Β (Στοιχεία 2.4, 2.5, 2.6) 

Τα παραπάνω αναφερόμενα βαθμολογικά κριτήρια αξιολόγησης, οι βαθμοί και οι συντελεστές 

βαρύτητας, είναι τα ακόλουθα:  

            

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(σi) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(βi) 

ΟΜΑΔΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

 
 

1. Η ποιότητα των υλικών που θα 
χρησιμοποιούνται, για την παρασκευή όλων 
των ειδών 

40% 
 

2. Ο τρόπος σερβιρίσματος, συσκευασίας και  10%  
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περιγραφή των μέτρων εξασφάλισης της 
ποιότητας κάθε είδους 

3. Ενέργειες αναβάθμισης του κυλικείου 20%  

 

 

ΟΜΑΔΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ   

 
 

4. Ο αριθμός του προσωπικού, που θα 

εργάζεται στο κυλικείο (Περιγραφή του 
αριθμού, της ειδίκευσης, της εμπειρίας καθώς 
και της ένδυσης του προσωπικού που θα 
χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο έργο.) 

10% 

 

5. Κατάλογο τυχόν επιπλέον τεχνικού 
εξοπλισμού της επιχείρησης, που θα 
χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της 
σύμβασης 

10%  

6. Επιπλέον παροχές στο Ίδρυμα με στόχο τη 
βελτίωση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των 
φοιτητών και του προσωπικού του 
Ιδρύματος. 

10%  

ΣΥΝΟΛΟ   100%  

 

 
 

Όλα τα επί μέρους στοιχεία βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία 

αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές.  

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, όσες προσφορές συγκεντρώσουν βαθμολογία μικρότερη των 100 

βαθμών, για οποιοδήποτε βαθμολογούμενο στοιχείο αποκλείονται της περαιτέρω αξιολόγησης, ως 

τεχνικά και λειτουργικά απαράδεκτες. 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία, του κάθε στοιχείου, είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 

βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του, και η συνολική βαθμολογία της κάθε 

προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών, όλων των στοιχείων. 

 

B=Σ(βi*σi), δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί 

τους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi και τα σi δίνονται στον παραπάνω πίνακα.  
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Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο 

οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους βασικούς 

όρους της διακήρυξης.  

 

Η τελική βαθμολογία, με βάση τα παραπάνω, κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.  

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής –

ποιότητας είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς προς 

την Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολογία της. 

 

                 

                                 Σταθμισμένη Τιμή Προσφοράς  

           Λ =  

                     Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολογία (B=Σ(βi*σi))  

 

Για τον υπολογισμό του μικρότερου λόγου (Λ), όπως περιγράφεται παραπάνω  θα ληφθεί υπόψη 

η σταθμισμένη τιμή προσφοράς, η οποία βάσει του κάτωθι πίνακα «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» διαμορφώνεται ως εξής: 

Για καθεμία από τις κατηγορίες ειδών θα υπολογισθεί ένα σταθμισμένο ενδεικτικό συνολικό 

κόστος, το οποίο θα είναι το ενδεικτικό συνολικό κόστος της κατηγορίας πολλαπλασιασμένο με 

τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας της κατηγορίας. Το ενδεικτικό συνολικό κόστος της 

κατηγορίας θα προκύψει από το άθροισμα του ενδεικτικού κόστους των επιμέρους ειδών της κάθε 

κατηγορίας. Το ενδεικτικό κόστος για τα επιμέρους είδη κάθε κατηγορίας είναι το γινόμενο της 

προσφερόμενης τιμής (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το είδος με την ενδεικτική ημερήσια 

ποσότητα κατανάλωσης για το είδος, όπως αυτή καθορίζεται στη διακήρυξη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

 

A/A ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Ενδεικτική 
ημερήσια 
ποσότητα 

κατανάλωσης 
 

(1) 

Τιμή ανά είδος 
κατηγορίας 

(συμπεριλαμβ
ανομένου του 

ΦΠΑ) 
(2) 

Ενδεικτικό 
Κόστος ανά 

είδος 
κατηγορία 

(3)=(1)Χ(2) 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

ανά 
κατηγορία 

 
(5) 

Σταθμισμένο 
ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(6)=(4)Χ(5) 

 Καφέδες-
Σοκολάτες 

     

1. Ελληνικός 110     

2. Στιγμιαίος Ζεστός 
(με ή χωρίς γάλα) 

80     

3. Στιγμιαίος Κρύος 
(φραπέ) (με ή 
χωρίς γάλα) 

75     

4. Φίλτρου (με ή 
χωρίς γάλα) 

180     

5. Espresso 40     

6. Capuccino/Freddo 140     

7. Σοκολάτα Ρόφημα 30     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

20% 

 

 Αφεψήματα      

8. Τσάι 30     

9. Χαμομήλι 10     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

3% 

 

 Αναψυκτικά      

10. Αναψυκτικά 
500ml 

6     

11. Αναψυκτικά 
330ml 

65     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

10% 

 

 Χυμοί      

12. Χυμός Φυσικός 
Πορτοκάλι 
(φρέσκος) 330ml 

25     

13. Χυμός Μακράς 
Διαρκείας (τύπου 
Amita) 300ml 

50     

14. Χυμός Φυσικός 30     
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(τύπου 
Life/Refresh) 
500ml 

 

  

  
Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

12% 

 

 Νερό 
εμφιαλωμένο 

     

15. Mικρό (0,5 lt) 100     

16. Μεγάλο (1,5 lt) 10     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

10% 

 

 Σφολιατοειδή/Π
ίτσες 

     

17. Τυρόπιτα 10     

18. Λουκανικόπιτα 5     

19. Μπουγάτσα 5     

20. Σπανακόπιτα 8     

21. Πίτσα 5     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

5% 

 

 Κρουασάν       

22. Κρουασάν 
Ζαμπόν-τυρί-
σαλάτα 

10     

23. Κρουασάν 
Γαλοπούλα-Τυρί 

15     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

2% 

 

 Σάντουιτς/αραβ
ικές πίτες 
(τυποποιημένα) 

     

24. Ζαμπόν-Τυρί-
Ντομάτα 

20     

25. Γαλοπούλα 
καπνιστή-Τυρί-
Λαχανικά 

25     

26. Μπριζόλα 
Καπνιστή-Τυρί-
Ντομάτα-Σως 

15     

27. Κοτόπουλο- 30     
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Ντομάτα-Μαρούλι 

28. Σαλάμι αέρος-
Τυρί-Ντομάτα-
Αγγούρι 

10     

29. Σάντουιτς διαίτης 
(ψωμί σικάλεως-
γαλοπούλα-
λαχανικά) 

15     

30. Τοστ (ζαμπόν-
τυρί) 

30     

31. Τρίγωνο 
σάντουιτς 

20     

32. Χάμπουργκερ 
(μπιφτέκι-
ντομάτα-
κρεμμύδι-σως) 

15     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

18% 

 

 Πρόχειρα πιάτα      

33. Μπιφτέκια με 
πατάτες 
τηγανητές 

15     

34. Λουκάνικα με 
πατάτες 
τηγανητές 

10     

35. Πατάτες 
τηγανητές 

5     

36. Κοτόπουλο πανέ 
(μπουκιές) με 
πατάτες 
τηγανητές 

10     

37. Κοτόπουλο 
Σχάρας με 
πατάτες 
τηγανητές 

15     

38. Μπριζόλα χοιρινή 
με πατάτες 
τηγανητές 

5     

39. Κλαμπ σάντουιτς 
με πατάτες 

8     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

15% 

 

 Σαλάτες 
διάφορες 

     

40. Ντομάτα-αγγούρι-
πιπεριά κρεμμύδι 

5     

41. Τονοσαλάτα  3     
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42. Σαλάτα σεφ 
(ζαμπόν τυρί 
αυγό μαρούλι 
ντομάτα) 

6     

45. 
Χωριάτικη 

5     

 

 

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

5% 

 

 
 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι :  

Οι τιμές θα  πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.  

Επίσης:  

Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή 

που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 

προσφορών οργάνου.  

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε 

λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

Κάθε είδους άλλη  δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην 

προσφορά. 

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών ο Υποψήφιος Ανάδοχος 

θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές), οι 

δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι 

Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση 

αυτή να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
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Απαγορεύεται ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να 

μεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τη 

σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 97 ν. 4412/2016) 

 

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα  

διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι 

διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 

4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4  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. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φoρείς για χρονικό διάστημα που 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από 

την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

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

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.  Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να 

λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα 

έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του 

παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 

με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φoρείς. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
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ΑΡΘΡΟ 17. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η 

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των όσων προσφερόντων/συμμετεχόντων 

επιθυμούν να παρασταθούν ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υπoβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην 

ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η 

υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο 

όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, 

ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 

τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο 

όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.  

Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

17PROC005954322 2017-03-22



 45 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 

της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 

4412/2016.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 

των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν και  σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση 

της επιτροπής.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες 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. 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις 

των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 

επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά 

στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 

διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή 

μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση 

ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο 

τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
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προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 

παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 

μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα ως 

άνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη 

διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20. 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 21.  ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου 

και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά και δεν 
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προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια 

συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων. 

Στην περίπτωση της ως άνω παραγράφου, στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών στα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται ότι η ανάθεση γίνεται είτε 

στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς είτε στην προσφορά με τη 

χαμηλότερη τιμή, ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από την 

ποσοστιαία αναλογία μεταξύ τους στα έγγραφα της σύμβασης. Αν οι ισοδύναμες προσφορές 

έχουν την ίδια τιμή ή την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. 

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία 

αυτών των οικονομικών φορέων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 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) Η οποία είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και 

αιρέσεις. 

δ)  Η οποία δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη 

νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

ε) Η οποία δεν είναι  σύμφωνη με τους επιπλέον όρους της παρούσας διακήρυξης. 

στ) Η οποία παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού 

αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 

ζ) Η οποία δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε 

οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, 

η) Της οποίας ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 210 ημερών, 

θ) 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. 
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ι) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.  

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

προσφορές. 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. 

ιβ) Προσφορά υπό αίρεση. 

ιγ) Αν η προσφορά 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 κατάθεσή τους. 

Ιδ) Επιπλέον, κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό όταν 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. 

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη Διακήρυξη 

προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

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 
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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 

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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο διοικούν όργανο του 

Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση 

δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 25. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η αναθέτουσα αρχή 

τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο σε 

δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά 

(κατακύρωσης) όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 

4412/2016: 

 
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

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

όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα 

από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δευτέρου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73. 

 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να 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. 

 

(3) 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 
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υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους 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 (άρθρο 80 παρ. 3 και Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του 

ν. 4412/2016). Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεως υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς 

πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν 

να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω 

οργανισμού.  

 

(5) Έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του 

οικονομικού φορέα, όπως αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016 (όπως κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα αυτών, δήλωση 

περί του ύψους του κύκλου εργασιών, κ.λπ.). Εάν ο οικονομικός φορέας δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποία η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει κατάλληλο (άρθρο 80 παρ. 4).  

 

(6) Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή 

περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και 

τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών.   

(7) Εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία πρέπει να καλύπτει το ποσό των (10.000,00) Ευρώ. Η 

εγγύηση αυτή θα επιστραφεί, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.  

(8) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή πιστοποιητικό είναι απαραίτητο, σύμφωνα και με τις επιπλέον 

προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη.  

 

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και όλα τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις 

Α.Ε. 
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γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται 

η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 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. Στην κατά 

τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα 

αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, 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, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να 
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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. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, 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 την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 

ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 26. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, αφού έχει υποβάλλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016,  να προσέλθει για 

να υπογράψει τη σύμβαση, της οποίας συνημμένο σχέδιο προσαρτάται ως αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄), εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την 

ημερομηνία που θα του κοινοποιηθεί η ανακοίνωση της κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη 

προθεσμία, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη 

μειοδότη. 

Για την τυχόν κήρυξη του οικονομικού φορέα εκπτώτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 

203 του ν. 4412/2016.  

 

Αναλυτικότερα:  
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1. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει 

εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση 

δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.4412/2016.  

2. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 

στη Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την 

Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

4. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

5. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του 

διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια 

του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. 

6. Για θέματα που δε ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική 

και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

7. Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή 

μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα 

αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση. 

(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της Εγγύησης Συμμετοχής, 

χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. 

8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει 

τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές 

επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα 
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αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και 

ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να 

υπογράψει τη Σύμβαση. 

9. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού 

κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον 

εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την 

παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής ή την αντικατάστασή της 

με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

10. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη 

αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 

11. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων 

μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη. 

12. Η σύμβαση με τον ανάδοχο, θα έχει διάρκεια τρία (3) έτη, αρχίζοντας από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης στον Ανάδοχο της οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν. 

13. Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 

τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 

ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 27. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 

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

(άρθρο 127 ν. 4412/2016).  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 

της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού 

(1.000,00€). Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 
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Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω 

παραβόλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 28. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  

 
1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 

φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο 

είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

3. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

4. Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του παρόντος,  

β) οι όροι της σύμβασης,  

γ) ο ν. 4412/2016 και  

δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 29. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου και 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, μπορεί να αποκλεισθεί 

προμηθευτής από συγκεκριμένη προμήθεια ή από τους διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα λόγω 

ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας ακολούθως και προς τα  οριζόμενα στο 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016   

 

ΑΡΘΡΟ 30. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:  

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το κυλικείο στεγάζεται στο ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου, επί της οδού 

Καραολή και Δημητρίου 80, παραπλεύρως της αίθουσας Συνεδρίων και καταλαμβάνει χώρο δύο 

(2) επιπέδων. Ο άνω χώρος περιλαμβάνει και εξοπλισμό παρασκευής και διανομής πρόχειρου 

φαγητού, καθώς και πλυντήριο, στο δε υπόγειο που επικοινωνεί άμεσα με τον άνω χώρο, υπάρχει 

μικρή αποθήκη. 
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2. Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του Πανεπιστημίου. Ως ελάχιστες ώρες 

λειτουργίας του ορίζονται από 7:30 π.μ. έως 20:00 μ.μ.  Η διακοπή της λειτουργίας του θα είναι 

δυνατή μόνο κατά το μήνα Αύγουστο, καθώς και κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του 

Πάσχα μετά από απόφαση της Συγκλήτου, που θα καθορίζει και το χρονικό διάστημα διακοπής 

της λειτουργίας του. 

3. Το κυλικείο θα παραδοθεί εξοπλισμένο, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α΄ της Διακήρυξης), με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής. Οποιοσδήποτε 

επί πλέον εξοπλισμός, που θα απαιτηθεί, βαρύνει τον ανάδοχο και θα γίνει μετά από υπόδειξη και 

συμφωνία της Υπηρεσίας. 

4. Για την εκτέλεση επίσης οποιασδήποτε εργασίας, κατά την εγκατάσταση ή κατά τη διάρκεια της 

εκμετάλλευσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως το Πανεπιστήμιο και να 

υλοποιήσει τις εργασίες μόνο μετά την παροχή σχετικής έγκρισης. 

5. Η διάρκεια της εκμετάλλευσης ορίζεται για τρία (3) έτη, από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, 

με τους ίδιους όρους και για ειδικούς λόγους (π.χ. χρονοκαθυστερήσεις στη διαδικασία ανάδειξης 

νέου αναδόχου κατόπιν νέας προκήρυξης, κ.ά.), για χρονικό διάστημα που θα επιτρέπει τη 

διαχείριση από μέρος του Πανεπιστημίου των ειδικών καταστάσεων – λόγων. 

6. Η εποπτεία της λειτουργίας του κυλικείου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και 

ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών, καθώς και ο έλεγχος της  καθαριότητας των χώρων 

του κυλικείου και της συντήρησης των εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών αυτού, διενεργείται 

από Επιτροπή που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο και τους εντελλόμενους για το σκοπό αυτό 

υπαλλήλους του Πανεπιστημίου και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου, που διενεργείται 

αυταπαγγέλτως, από την αγορανομική υπηρεσία και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. 

7. Η ανωτέρω Επιτροπή παρακολουθεί και την τήρηση των όρων της σύμβασης, από τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ανωτέρω ελέγχους και να διευκολύνει τα 

όργανα, που ασκούν αυτούς. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

8.1. Να διατηρεί, με δική του δαπάνη, απόλυτα καθαρούς και ευπρεπείς, τον χώρο του 

κυλικείου αλλά και τους πέριξ αυτών χώρους, η καθαριότητα των οποίων εξαρτάται από 

τη δραστηριότητα του κυλικείου και να φροντίζει για τη συγκέντρωση και την απόρριψη 

των σκουπιδιών, από τη δραστηριότητα του κυλικείου και των συναλλασσομένων. Αυτό 

θα πρέπει να γίνεται τόσες φορές την ημέρα όσες είναι απαραίτητες για την μέγιστη 
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δυνατή καθαριότητα του χώρου. 

8.2 Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των πωλούμενων 

ειδών και να τηρεί αυστηρή καθαριότητα τόσο στα σκεύη, έπιπλα και μηχανήματα, όσο 

και σε ολόκληρο το χώρο, εντός και εκτός του κυλικείου. 

8.3 Να συντηρεί όλες τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό αυτών και των εξαρτημάτων τους, 

καθώς και να επισκευάζει με δαπάνη δικη του, τις παρουσιαζόμενες φθορές, εκ της 

συνήθους χρήσης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, για το προσωπικό του και 

τους τρίτους. Επίσης ευθύνεται για κάθε ατύχημα, το οποίο θα συμβεί από οποιαδήποτε 

αιτία σ’ αυτόν ή στο προσωπικό, που θα χρησιμοποιήσει κατά την λειτουργία του 

κυλικείου. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, που θα προκληθούν 

σε οποιοδήποτε χώρο του κυλικείου, καθώς και στα κινητά ή μόνιμα αντικείμενα (ζημιές 

σε τοίχους, δάπεδα κ.λπ.). Τυχόν ζημιές που θα γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου, 

θα αποκαθίστανται αμέσως από αυτόν. Σε περίπτωση αρνήσεως αποκατάστασης των 

ζημιών, το ύψος της σχετικής δαπάνης θα προσδιορίζεται από ειδική Επιτροπή. 

Επίσης υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση των θραυσόμενων ειδών και των 

κρινόμενων ακατάλληλων, από τα αρμόδια, για τον έλεγχο του κυλικείου.   

8.4. Να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία των κυλικείων υγειονομικές, 

αγορανομικές, αστυνομικές, φορολογικές και άλλες διατάξεις, καθώς και τις οδηγίες ή 

εντολές των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου και να είναι ο μόνος υπεύθυνος, 

έναντι κάθε αρχής και έναντι των καταναλωτών. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος και υποχρεούται να τηρεί τις οικείες διατάξεις 

της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας απέναντι στο απασχολούμενο προσωπικό, 

καθώς και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου.  

Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. Ο ανάδοχος 

(εργοδότης για τους σε αυτόν εργαζόμενους) βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. 

και των λοιπών Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και με τα δώρα 

Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας προσωπικού κ.λπ., και για κάθε υποχρέωσή του προς 

αυτούς, ως εργοδότης, αυτοί δε δεν συνδέονται με καμία εργασιακή σχέση, με το 

Πανεπιστήμιο. 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για το προσωπικό και τους συνεργάτες που θα 

χρησιμοποιεί, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία 

και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται 

δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 

υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας εργαζομένων του Αναδόχου, 

οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 

εμπειρίας και προσόντων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, 

η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει ποινικές ρήτρες ή ακόμη και να καταγγείλει τη 

σύμβαση. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από το αρθ. 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, επέρχονται οι αναφερόμενες  στο άρθρο 

αυτό συνέπειες. Ειδικότερα, όταν οι υπηρεσίες ή η επιτροπή παρακολούθησης καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος 

άρθρου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η σύμβαση καταγγέλλεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Επιπλέον, η πράξη επιβολής προστίμου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον Ανάδοχο, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, για δεύτερη φορά κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της 

σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και στην κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου. 

8.5. Να εξυπηρετεί τους φοιτητές, όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου και όλα τα 

εργαστήρια και γραφεία. Να εξυπηρετεί επίσης το προσωπικό του Πανεπιστημίου, σε 

περιπτώσεις συνεδριάσεων των Τμημάτων, της Συγκλήτου, εξετάσεων κ.λπ, με την 

προσφορά των πωλούμενων ειδών, στους ανωτέρω χώρους. Ειδικά για τα μέλη ΔΕΠ να 

προσφέρει τα πωλούμενα είδη, στα γραφεία τους.   

8.6. Να χρησιμοποιεί ειδικευμένο προσωπικό, για το οποίο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, 

όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν, από την εργασιακή αυτή σχέση.  Ο 

ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την 

Επιθεώρηση Εργασίας που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε 

εργαζομένου. Όλο το προσωπικό που θα απασχολείται στο κυλικείο  πρέπει να είναι 

εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας. 

8.7. Να απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλό του, του οποίου την τυχόν απόλυση θα ζητούσε 
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το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου, για ακαταλληλότητα ή για διαγωγή ασυμβίβαστη 

για Πανεπιστημιακό χώρο.  Για τυχόν απαιτήσεις του εν λόγω υπαλλήλου, αποκλειστικά 

υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 

8.8. Τόσο ο ανάδοχος όσο και το προσωπικό, οφείλουν να είναι ευπρεπείς, ευγενικοί στις 

σχέσεις τους με τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου. Το προσωπικό που 

θα διαθέσει το ανάδοχος, θα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής και 

θα λαμβάνει από αυτή τις σχετικές οδηγίες, όταν χρειάζεται.  

 

9. Ως είδη κυλικείου, τα οποία δύναται να διαθέτει ο ανάδοχος, ορίζονται: Διάφορα αφεψήματα 

(καφές, κακάο, τσάι, κ.λ.π.), προϊόντα γάλακτος, σάντουιτς, τυρόπιτες, σοκολάτες, τοστ, 

μπισκότα, διάφοροι χυμοί, αεριούχα ποτά, μεταλλικά νερά, παγωτά, γλυκά διάφορα, πρόχειρο 

φαγητό (στη προσφορά του υποψηφίου ανάδοχου θα πρέπει να γίνεται προσδιορισμός πρόχειρου 

φαγητού με παραδείγματα). 

10. Το βάρος όλων των παρασκευασμάτων γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα, με τα οριζόμενα από 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Αγορανομίας.  Επίσης οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι 

να αναφέρουν αναλυτικά, για κάθε είδος, την ποσότητα, την ποιότητα και τον τρόπο 

σερβιρίσματος και συσκευασίας. 

11. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στο χώρο του κυλικείου, απαγορευομένης ρητά της 

παρασκευής φαγητών εκτός του παραπάνω χώρου και της εν συνεχεία μεταφοράς τους, στο 

κυλικείο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει ώστε η παρασκευή των φαγητών, να είναι άριστη 

και σύμφωνη με τους κανόνες της μαγειρικής τέχνης, τα δε φαγητά να είναι πάντοτε ζεστά. 

Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί, για την παρασκευή των φαγητών, υλικά πρώτης ποιότητας. 

Ειδικότερα: 

α. Τα κρέατα θα είναι νωπά.  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κατεψυγμένων κρεάτων, 

εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει στην αγορά νωπό.  Οι κιμάδες θα είναι 

από καθαρό μυϊκό κρέας. 

β. Τα λαχανικά θα είναι νωπά.  Η χρησιμοποίηση κατεψυγμένων λαχανικών επιτρέπεται 

μόνο στην περίπτωση που δεν θα υπάρχουν νωπά στην αγορά. Απαγορεύεται η 

χρησιμοποίηση κονσερβοποιημένων λαχανικών. 
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γ. Τα βούτυρα και τα λάδια θα είναι πρώτης ποιότητας. 

 Για τον ίδιο λόγο θα χρησιμοποιείται : 

 Για τα μακαρόνια, πρόσμιξη αγνού βουτύρου σε αναλογία 25% με φυτικά 

λίπη, αρίστης ποιότητας (καταστάσεως αγορανομικής). 

 Για τις σαλάτες και τα λαχανικά θα χρησιμοποιείται λάδι επαρκές και αγνό, Α 

ποιότητας (αγορανομικής) οξύτητας 0-1.  Για το τηγάνισμα της πατάτας θα 

χρησιμοποιείται λάδι αγνό, Α ποιότητας κατά τα ανωτέρω ή φυτικά λίπη Α 

ποιότητας, αποκλείοντας όμως τα ζωικά λίπη. 

 Οι καφέδες απαιτείται να είναι Α’ ποιότητας.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει σε εμφανές μέρος, τιμοκατάλογο των 

ειδών που προσφέρει. Τυχόν ανατίμηση των τιμών θα γίνεται πάντοτε μετά 

από συμφωνία των δύο μερών. 

12. Απαγορεύεται ρητά, η πώληση οινοπνευματωδών ποτών κάθε φύσεως, καθώς και η πώληση 

προϊόντων καπνού, η λειτουργία παντός τυχερού ή μηχανικού παιγνιδιού, η παροχή 

παιγνιόχαρτων, λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ ή ΛΟΤΤΟ κ.λ.π. 

13. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου, από τον ανάδοχο σε άλλον. 

14. Δεν επιτρέπεται στον Ανάδοχο να προβαίνει στην οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων, εντός 

του χώρου του κυλικείου, χωρίς έγκριση της Συγκλήτου. Το Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα να 

του αναθέτει, τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων. 

15. Για τα τέλη ύδρευσης και φωτισμού ο ανάδοχος θα καταβάλει, μέχρι της 

εγκαταστάσεως αυτόνομων μετρητών κατανάλωσης ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, 

ποσό 12.000,00€ ετησίως, καταβαλλόμενο σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες δόσεις από 

3.000,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.  Το ποσό των 12.000,00€ θα αναπροσαρμόζεται με αύξηση 

1.000,00€, για κάθε χρόνο, που ακολουθεί το πρώτο έτος της λειτουργίας, με ανάλογη 

αναπροσαρμογή των τριμηνιαίων δόσεων. Επίσης, τα έξοδα του τηλεφώνου θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο, σε περίπτωση που λειτουργούν πλήρως με ευθύνη του, χωρίς φραγή. Σε περίπτωση 

αποχής, κατάληψης και γενικά απεργιακών κινητοποιήσεων, άνω των πέντε ημερών, το 

καταβαλλόμενο ποσό μειώνεται κατά 1/3 για όσο διάστημα το Πανεπιστήμιο παραμένει κλειστό ή 

υπολειτουργεί.   
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16. Σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας παράβασης ή μη συμμόρφωσης του αναδόχου, στους 

όρους της παρούσας διακήρυξης, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000,00€ από το Πανεπιστήμιο, το οποίο 

διπλασιάζεται, σε περίπτωση υποτροπής. 

17. Στο χώρο του κυλικείου του Πανεπιστημίου, ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να τοποθετήσει 

τραπέζια και καρέκλες, για εξυπηρέτηση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας του, με 

σύμφωνή γνώμη του Πρύτανη.  

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ανάθεση σε αυτόν 

της εκμετάλλευσης του κυλικείου να προβεί σε έκδοση άδειας λειτουργίας κυλικείου και σνακ 

μπαρ.  

19. Μετά τη λήξη της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο, ο ανάδοχος εντός 15 ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, υποχρεούται να αφαιρέσει τις εγκαταστάσεις και συσκευές 

που του ανήκουν, να εκκενώσει τους χώρους του κυλικείου και να αποκαταστήσει, με δικές του 

δαπάνες, τυχόν ζημιές που προκάλεσε στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.   

20. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, το Πανεπιστήμιο δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου και να αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν, πριν από 

την ανάθεση.  

21. Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να παρακρατήσει τυχόν σκεύη, συσκευές και εγκαταστάσεις του 

αναδόχου, μέχρι πλήρους εξοφλήσεως τυχόν υποχρέωσής του προς αυτό. 

22. Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά από Απόφαση της Συγκλήτου, να διακόψει τη λειτουργία του 

κυλικείου, άνευ αποζημιώσεώς του. 

Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα:  

α) να ζητήσει από τον ανάδοχο, με τους ίδιους όρους, την λειτουργία και του μικρού κυλικείου 

(παραπλεύρως του Μεγάλου Αμφιθεάτρου), προσαυξάνοντας ετησίως το ποσό των τελών 

ύδρευσης και φωτισμού, κατά 3.000,00€, αναπροσαρμοζόμενης αντιστοίχως και της τριμηνιαίας 

δόσης. 

β) να αναθέσει την εκμετάλλευση και άλλων κυλικείων με τους ίδιους όρους, σε   άλλα κτίρια του 

Πανεπιστημίου, σε έναν εκ των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό ή στον ίδιο ανάδοχο.  

2. Ο ανάδοχος δύναται να απασχολεί, ως εργαζόμενους, 1-2 φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς.  
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3. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα είναι στην κρίση της Συγκλήτου και θα έχει απόλυτη 

ελευθερία να αναθέσει την εκμετάλλευση  στην επιχείρηση, που κατά την κρίση της, 

συγκεντρώνει τις περισσότερες εγγυήσεις ικανότητας και φερεγγυότητας. Επίσης η Σύγκλητος, 

μπορεί να ακυρώσει το διαγωνισμό και να αποφασίσει την προκήρυξη νέου ή την ανάδειξη 

αναδόχου, με ιδιαίτερη συμφωνία, άνευ δικαιώματος οιασδήποτε αποζημιώσεως αυτών που 

έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. 

4. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει προσβάλει νομίμως και εμπροθέσμως τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 

ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

5. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο.  

6. 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. 

7. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μια φορά στο Τεύχος Διακηρύξεων και Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στις εφημερίδες ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΗΧΩ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς  

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού 

 

 

Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης  
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20171474/21-03-2017 διακήρυξης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ το οποίο βρίσκεται παραπλεύρως της αίθουσας συνεδρίων 
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1. Τραπέζι εργασίας 

2. Καταϊωνιστής νερού 

3. Τραπέζι εισόδου πλυντηρίου 

4. Ηλ. Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών κ.α. 

5. Τραπέζι εξόδου πλυντηρίου 

6. Τραπέζι εργασίας 

7. Επιτοίχιο ερμάριο (τεμ. 2) 

8. Λάντζα πλύσεως 

9. Διπλοερμάριο Συρ. θυρών 

10. Ψυγείο θάλαμος συντηρήσεως 

11. Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης 

12. Τραπέζι εργασίας 

13. Απορροφητήρας 

14. Ηλ. Φριτέζα 

15. Ηλ. Πλάκα εψήσεως (λεία & ραβδωτή) 

16. Ηλ. Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο 

17. Τράπεζα εργασίας με λεκάνη 

18. Τραπέζι με 3 συρτάρια και αμπάρι 
(toast) 

19. Ψυχόμενη βιτρίνα (Γλυκών-Φρούτων) 

20. Τραπεζοερμάριο 2 συρ. Θυρών 

21. Θερμαινόμενη βιτρίνα (τυρ/τες-λουκ/τες 
κ.α.) 

22. Τραπεζοερμάριο 2 συρ. Θυρών 

23. Τοστιέρα 

24. Ψυγείο πάγκος 2 θυρών (τυριά, ζαμπόν 
κ.α.) 

25. Ψυγείο πάγκος 6 συρταριών 
(μπουκαλιών) 
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26. Mixer (φραπιέρα) 

27. Αποχυμωτής 

28. Τραπέζι με 3 συρτάρια και 1 ερμάριο 

29. 
Mux καφέ εσπρέσσο (ελ.καφέ, τσάΐ, νες 
ζεστό κ.λ.π.) 

30. Λάντζα-ψύκτης με 2 λεκάνες 

31. Θερμοερμάριο LCR 150 

32. Πάσο LPI 150 

33. Ψυχ/νη λεκάνη LKFR 100 

34. Πάσο LPI 100 

35. Τραπέζι εργασίας με 3 συρτάρια 

36. Ψυχ/νη βιτρίνα 

37. Τραπεζοερμάριο 2 συρ. θυρών 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20171474/21-03-2017 διακήρυξης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

       ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

       Πίνακας Υλικών – Ποσότητας- Τρόπου Παρασκευής 

 
 
 

A/A ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Ενδεικτική ημερήσια 
ποσότητα 

κατανάλωσης 
 

(1) 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Καφέδες-
Σοκολάτες 

 ΝΑΙ   

1. Ελληνικός 110 ΝΑΙ   

2. Στιγμιαίος Ζεστός 
(με ή χωρίς γάλα) 

80 ΝΑΙ   

3. Στιγμιαίος Κρύος 
(φραπέ) (με ή 
χωρίς γάλα) 

75 ΝΑΙ   

4. Φίλτρου (με ή 
χωρίς γάλα) 

180 ΝΑΙ   

5. Espresso 40 ΝΑΙ   

6. Capuccino/Freddo 140 ΝΑΙ   

7. 

Σοκολάτα Ρόφημα 

30 ΝΑΙ   

       

 Αφεψήματα     

8. Τσάι 30 ΝΑΙ   

9. Χαμομήλι 10 ΝΑΙ   

       

 Αναψυκτικά  ΝΑΙ   

10. Αναψυκτικά 
500ml 

6 ΝΑΙ   

11. Αναψυκτικά 
330ml 

65 ΝΑΙ   

       

 Χυμοί  ΝΑΙ   

12. Χυμός Φυσικός 
Πορτοκάλι 
(φρέσκος) 330ml 

25 ΝΑΙ   

13. Χυμός Μακράς 
Διαρκείας (τύπου 
Amita) 300ml 

50 ΝΑΙ   

14. Χυμός Φυσικός 
(τύπου 
Life/Refresh) 

30 ΝΑΙ   
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500ml 

 
  

  
 

  

 Νερό 
εμφιαλωμένο 

 ΝΑΙ   

15. Mικρό (0,5 lt) 100 ΝΑΙ   

16. Μεγάλο (1,5 lt) 10 ΝΑΙ   

       

 Σφολιατοειδή/Π
ίτσες 

 ΝΑΙ   

17. Τυρόπιτα 10 ΝΑΙ   

18. Λουκανικόπιτα 5 ΝΑΙ   

19. Μπουγάτσα 5 ΝΑΙ   

20. Σπανακόπιτα 8 ΝΑΙ   

21. Πίτσα 5 ΝΑΙ   

       

 Κρουασάν   ΝΑΙ   

22. Κρουασάν 
Ζαμπόν-τυρί-
σαλάτα 

10 ΝΑΙ   

23. Κρουασάν 
Γαλοπούλα-Τυρί 

15 ΝΑΙ   

       

 Σάντουιτς/αραβ
ικές πίτες 
(τυποποιημένα) 

 ΝΑΙ   

24. Ζαμπόν-Τυρί-
Ντομάτα 

20 ΝΑΙ   

25. Γαλοπούλα 
καπνιστή-Τυρί-
Λαχανικά 

25 ΝΑΙ   

26. Μπριζόλα 
Καπνιστή-Τυρί-
Ντομάτα-Σως 

15 ΝΑΙ   

27. Κοτόπουλο-
Ντομάτα-Μαρούλι 

30 ΝΑΙ   

28. Σαλάμι αέρος-
Τυρί-Ντομάτα-
Αγγούρι 

10 ΝΑΙ   

29. Σάντουιτς διαίτης 
(ψωμί σικάλεως-
γαλοπούλα-
λαχανικά) 

15 ΝΑΙ   

30. Τοστ (ζαμπόν-
τυρί) 

30 ΝΑΙ   

31. Τρίγωνο 
σάντουιτς 

20 ΝΑΙ   

32. Χάμπουργκερ 
(μπιφτέκι-
ντομάτα-
κρεμμύδι-σως) 

15 ΝΑΙ   

       

 Πρόχειρα πιάτα     
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33. Μπιφτέκια με 
πατάτες 
τηγανητές 

15 ΝΑΙ   

34. Λουκάνικα με 
πατάτες 
τηγανητές 

10 ΝΑΙ   

35. Πατάτες 
τηγανητές 

5 ΝΑΙ   

36. Κοτόπουλο πανέ 
(μπουκιές) με 
πατάτες 
τηγανητές 

10 ΝΑΙ   

37. Κοτόπουλο 
Σχάρας με 
πατάτες 
τηγανητές 

15 ΝΑΙ   

38. Μπριζόλα χοιρινή 
με πατάτες 
τηγανητές 

5 ΝΑΙ   

39. Κλαμπ σάντουιτς 
με πατάτες 

8 ΝΑΙ   

       

 Σαλάτες 
διάφορες 

    

40. Ντομάτα-αγγούρι-
πιπεριά κρεμμύδι 

5 ΝΑΙ   

41. Τονοσαλάτα  3 ΝΑΙ   

42. Σαλάτα σεφ 
(ζαμπόν τυρί 
αυγό μαρούλι 
ντομάτα) 

6 ΝΑΙ   

45. 
Χωριάτικη 

5 ΝΑΙ   

      

 

 

Σημείωση:  

Ορίζεται ότι στο κυλικείο θα πωλούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα παραπάνω είδη.  

 
***Επισήμανση: Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται 
δακτυλογραφημένες ή καθαρογραμμένες,  εις διπλούν, δηλαδή κατατίθεται πρωτότυπο και 
αντίγραφο. Παράλληλα θα κατατεθεί και αντίγραφό τους σε ηλεκτρονική μορφή (CD), σε μορφή 
Microsoft Word, Microsoft Excel.  Ειδικότερα οι πίνακες με τις τιμές θα πρέπει να είναι σε 
πρόγραμμα Excel. 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20171474/21-03-2017 διακήρυξης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ/ΤΙΜΗ 

 
 

A/A 
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Ενδεικτική 
ημερήσια 
ποσότητα 

κατανάλωσης 
 

(1) 

Τιμή ανά είδος 
κατηγορίας 

(συμπεριλαμβ
ανομένου του 

ΦΠΑ) 
(2) 

Ενδεικτικό 
Κόστος ανά 

είδος 
κατηγορία 

(3)=(1)Χ(2) 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

ανά 
κατηγορία 

 
(5) 

Σταθμισμένο 
ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(6)=(4)Χ(5) 

 Καφέδες-
Σοκολάτες 

     

1. Ελληνικός 110     

2. Στιγμιαίος Ζεστός 
(με ή χωρίς γάλα) 

80     

3. Στιγμιαίος Κρύος 
(φραπέ) (με ή 
χωρίς γάλα) 

75     

4. Φίλτρου (με ή 
χωρίς γάλα) 

180     

5. Espresso 40     

6. Capuccino/Freddo 140     

7. Σοκολάτα Ρόφημα 30     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

20% 

 

 Αφεψήματα      

8. Τσάι 30     

9. Χαμομήλι 10     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

3% 

 

 Αναψυκτικά      

10. Αναψυκτικά 
500ml 

6     

11. Αναψυκτικά 
330ml 

65     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

10% 

 

 Χυμοί      

12. Χυμός Φυσικός 25     
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Πορτοκάλι 
(φρέσκος) 330ml 

13. Χυμός Μακράς 
Διαρκείας (τύπου 
Amita) 300ml 

50     

14. Χυμός Φυσικός 
(τύπου 
Life/Refresh) 
500ml 

30     

 

  

  
Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

12% 

 

 Νερό 
εμφιαλωμένο 

     

15. Mικρό (0,5 lt) 100     

16. Μεγάλο (1,5 lt) 10     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

10% 

 

 Σφολιατοειδή/Π
ίτσες 

     

17. Τυρόπιτα 10     

18. Λουκανικόπιτα 5     

19. Μπουγάτσα 5     

20. Σπανακόπιτα 8     

21. Πίτσα 5     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

5% 

 

 Κρουασάν       

22. Κρουασάν 
Ζαμπόν-τυρί-
σαλάτα 

10     

23. Κρουασάν 
Γαλοπούλα-Τυρί 

15     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

2% 

 

 Σάντουιτς/αραβ
ικές πίτες 
(τυποποιημένα) 

     

24. Ζαμπόν-Τυρί-
Ντομάτα 

20     

25. Γαλοπούλα 25     
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καπνιστή-Τυρί-
Λαχανικά 

26. Μπριζόλα 
Καπνιστή-Τυρί-
Ντομάτα-Σως 

15     

27. Κοτόπουλο-
Ντομάτα-Μαρούλι 

30     

28. Σαλάμι αέρος-
Τυρί-Ντομάτα-
Αγγούρι 

10     

29. Σάντουιτς διαίτης 
(ψωμί σικάλεως-
γαλοπούλα-
λαχανικά) 

15     

30. Τοστ (ζαμπόν-
τυρί) 

30     

31. Τρίγωνο 
σάντουιτς 

20     

32. Χάμπουργκερ 
(μπιφτέκι-
ντομάτα-
κρεμμύδι-σως) 

15     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

18% 

 

 Πρόχειρα πιάτα      

33. Μπιφτέκια με 
πατάτες 
τηγανητές 

15     

34. Λουκάνικα με 
πατάτες 
τηγανητές 

10     

35. Πατάτες 
τηγανητές 

5     

36. Κοτόπουλο πανέ 
(μπουκιές) με 
πατάτες 
τηγανητές 

10     

37. Κοτόπουλο 
Σχάρας με 
πατάτες 
τηγανητές 

15     

38. Μπριζόλα χοιρινή 
με πατάτες 
τηγανητές 

5     

39. Κλαμπ σάντουιτς 
με πατάτες 

8     

 

  

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 

  
 

15% 
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(4)=Σ(3) 

 Σαλάτες 
διάφορες 

     

40. Ντομάτα-αγγούρι-
πιπεριά κρεμμύδι 

5     

41. Τονοσαλάτα  3     

42. Σαλάτα σεφ 
(ζαμπόν τυρί 
αυγό μαρούλι 
ντομάτα) 

6     

45. 
Χωριάτικη 

5     

 

 

 Ενδεικτικό 
συνολικό 
κόστος 

κατηγορίας 
(4)=Σ(3) 

  
 

5% 

 

 

 

Σημείωση:  

Ορίζεται ότι στο κυλικείο θα πωλούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα παραπάνω είδη.  

Ο παραπάνω πίνακας θα συμπληρωθεί από όλους τους συμμετέχοντες και θα βρίσκεται 
εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. 

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δύναται να διαθέτει και άλλα προϊόντα πέρα από τα είδη 

που περιλαμβάνει ο ως άνω πίνακας. Η τιμή ανά τεμάχιο δε των προϊόντων αυτών  δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη  από την τιμή του είδους με την ανώτερη τιμή της 
κατηγορίας που ανήκουν, όπως αυτή έχει δοθεί στην οικονομική του προσφορά.  

Η προσφορά ισχύει για διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες.  

 

***Επισήμανση: Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται 
δακτυλογραφημένες ή καθαρογραμμένες,  εις διπλούν, δηλαδή κατατίθεται πρωτότυπο και 
αντίγραφο. Παράλληλα θα κατατεθεί και αντίγραφό τους σε ηλεκτρονική μορφή (CD), σε μορφή 
Microsoft Word, Microsoft Excel.  Ειδικότερα οι πίνακες με τις τιμές θα πρέπει να είναι σε 
πρόγραμμα Excel. 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20171474/21-03-2017 διακήρυξης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

I. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 
Εκδότης …………….Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  

Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80 
185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

 
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/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................8 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για 

το/α τμήμα/τα ...............9  

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 9 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) 
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 ......................................................................................................................................  
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.  
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» 
 

Εκδότης…………… .  Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  
Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80 

185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
 

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/Πρόσκληση/ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................8 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για 
το/α τμήμα/τα ...............9  

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 9 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.  
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7 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.  
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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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20171474/21-03-2017 διακήρυξης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

Για την εκμετάλλευση του κυλικείου του Πανεπιστημίου Πειραιώς προς εξυπηρέτηση 

των φοιτητών και των εργαζομένων (Διοικητικό και Διδακτικό Προσωπικό), για τρία 

χρόνια. 

 

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης:  

Τόπος: Το κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. 

 

Συμβαλλόμενοι: 

1.  Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (Α.Φ.Μ.: 090013502, Δ.Ο.Υ. : Α΄ Πειραιά), που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Πρύτανη για θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού, 

Καθηγητή Γρηγόριο Χονδροκούκη, σύμφωνα με την υπ. Aριθμ. Πρωτ.: 20162360/26-4-2016 

απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ Β΄1394/19-5-2016). 

 

2.  Η εταιρία ........................................................., που εκπροσωπείται νόμιμα από το κ. 

……………….σύμφωνα με το ………………………. 

 

Μετά τον Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. πρωτ.:……/…. Διακήρυξης και την από 

………………. Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο στο εξής θα 

αποκαλείται για συντομία «Πανεπιστήμιο», ανατίθεται η εκμετάλλευση του κυλικείου του 

Πανεπιστημίου προς εξυπηρέτηση των φοιτητών και των εργαζομένων (Διοικητικό και Διδακτικό 

Προσωπικό), για τρία (3) έτη, στο όνομα του δευτέρου 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:…… /2017 
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1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

1. Ο ανάδοχος θα λειτουργήσει το κυλικείο, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του Κεντρικου 

Κτιρίου του Πανεπιστημίου, επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 80, παραπλεύρως της αίθουσας 

Συνεδρίων και καταλαμβάνει χώρο δύο (2) επιπέδων. Ο άνω χώρος περιλαμβάνει εξοπλισμό 

παρασκευής και διανομής πρόχειρου φαγητού, καθώς και πλυντήριο, στο δε υπόγειο, που 

επικοινωνεί άμεσα με τον άνω χώρο, υπάρχει μικρή αποθήκη 

2. Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του Πανεπιστημίου. Ως ελάχιστες ώρες 

λειτουργίας του ορίζονται από 7:30 π.μ. έως 20:00 μ.μ.  Η διακοπή της λειτουργίας του θα είναι 

δυνατή μόνο κατά το μήνα Αύγουστο, καθώς και κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του 

Πάσχα μετά από απόφαση της Συγκλήτου, που θα καθορίζει και το χρονικό διάστημα διακοπής 

της λειτουργίας του. 

3. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει την .................. και λήγει την .............................. Το 

Πανεπιστήμιο δύναται να παρατείνει μονομερώς  την ισχύ της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και 

για ειδικούς λόγους (π.χ. χρονοκαθυστερήσεις στη διαδικασία ανάδειξης νέου αναδόχου κατόπιν 

νέας προκήρυξης, κ.ά.), για χρονικό διάστημα που θα επιτρέπει τη διαχείριση από μέρος του των 

ειδικών καταστάσεων – λόγων. 

4. H εποπτεία της λειτουργίας του κυλικείου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και 

ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών, καθώς και ο έλεγχος της  καθαριότητας των χώρων 

του κυλικείου και η πραγματοποίηση της απαιτούμενης συντήρησης των εγκαταστάσεων καθώς 

και των επίπλων και σκευών αυτού, διενεργείται από Επιτροπή, που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο 

και τους εντελλόμενους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους του Πανεπιστημίου και είναι ανεξάρτητος 

του ελέγχου, που διενεργείται αυτεπαγγέλτως, από την αγορανομική υπηρεσία καθώς και τις 

άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.  

Η ανωτέρω Επιτροπή παρακολουθεί επίσης την τήρηση των όρων της σύμβασης, από τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ανωτέρω ελέγχους και να διευκολύνει τα 

όργανα, που ασκούν αυτούς.   

 

5. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο την 

υπ αριθμ. ........................... εγγυητική επιστολή της τράπεζας ............................, που 

καλύπτει ποσό ............................. ΕΥΡΩ.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά από απόφαση του Πανεπιστημίου, 

μετά την λήξη της ισχύος της και την παράδοση των χώρων, των εγκαταστάσεων, του 
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εξοπλισμού κ.λπ. του κυλικείου και εφόσον ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 

του προς το Πανεπιστήμιο.   

6. Το κυλικείο θα παραδοθεί εξοπλισμένο, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα (Παράρτημα 

Α), με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής. Οιοσδήποτε επί πλέον 

εξοπλισμός, που θα απαιτηθεί, βαρύνει τον ανάδοχο και θα γίνει μετά από υπόδειξη και συμφωνία 

του Πανεπιστημίου. 

7. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, κατά την εγκατάσταση ή κατά τη διάρκεια της 

εκμετάλλευσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει προηγουμένως το Πανεπιστήμιο και να 

υλοποιήσει τις εργασίες μόνο μετά την παροχή σχετικής έγκρισης. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

8.1. Να διατηρεί, με δική του δαπάνη, απόλυτα καθαρούς και ευπρεπείς, τον χώρο του 

κυλικείου αλλά και τους πέριξ αυτών χώρους, η καθαριότητα των οποίων εξαρτάται από 

τη δραστηριότητα του κυλικείου και να φροντίζει για τη συγκέντρωση και την απόρριψη 

των σκουπιδιών, από τη δραστηριότητα του κυλικείου και των συναλλασσομένων. Αυτό 

θα πρέπει να γίνεται τόσες φορές την ημέρα όσες είναι απαραίτητες για την μέγιστη 

δυνατή καθαριότητα του χώρου. 

8.2 Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των πωλούμενων 

ειδών και να τηρεί αυστηρή καθαριότητα τόσο στα σκεύη, έπιπλα και μηχανήματα, όσο 

και σε ολόκληρο το χώρο, εντός και εκτός του κυλικείου. 

8.3 Να συντηρεί όλες τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό αυτών και των εξαρτημάτων τους, 

καθώς και να επισκευάζει με δαπάνη δικη του, τις παρουσιαζόμενες φθορές, εκ της 

συνήθους χρήσης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, για το προσωπικό του και 

τους τρίτους. Επίσης ευθύνεται για κάθε ατύχημα, το οποίο θα συμβεί από οποιαδήποτε 

αιτία σ’ αυτόν ή στο προσωπικό, που θα χρησιμοποιήσει κατά την λειτουργία του 

κυλικείου. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, που θα προκληθούν 

σε οποιοδήποτε χώρο του κυλικείου, καθώς και στα κινητά ή μόνιμα αντικείμενα (ζημιές 

σε τοίχους, δάπεδα κ.λπ.). Τυχόν ζημιές που θα γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου, 

θα αποκαθίστανται αμέσως από αυτόν. Σε περίπτωση αρνήσεως αποκατάστασης των 

ζημιών, το ύψος της σχετικής δαπάνης θα προσδιορίζεται από ειδική Επιτροπή. 

Επίσης υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση των θραυσόμενων ειδών και των 

κρινόμενων ακατάλληλων, από τα αρμόδια, για τον έλεγχο του κυλικείου.   
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8.4. Να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία των κυλικείων υγειονομικές, 

αγορανομικές, αστυνομικές, φορολογικές και άλλες διατάξεις, καθώς και τις οδηγίες ή 

εντολές των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου και να είναι ο μόνος υπεύθυνος, 

έναντι κάθε αρχής και έναντι των καταναλωτών. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος και υποχρεούται να τηρεί τις οικείες διατάξεις 

της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας απέναντι στο απασχολούμενο προσωπικό, 

καθώς και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου.  

Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. Ο ανάδοχος 

(εργοδότης για τους σε αυτόν εργαζόμενους) βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. 

και των λοιπών Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και με τα δώρα 

Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας προσωπικού κ.λπ., και για κάθε υποχρέωσή του προς 

αυτούς, ως εργοδότης, αυτοί δε δεν συνδέονται με καμία εργασιακή σχέση, με το 

Πανεπιστήμιο. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για το προσωπικό και τους συνεργάτες που θα 

χρησιμοποιεί, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία 

και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται 

δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 

υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας εργαζομένων του Αναδόχου, 

οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 

εμπειρίας και προσόντων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, 

η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει ποινικές ρήτρες ή ακόμη και να καταγγείλει τη 

σύμβαση. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από το αρθ. 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, επέρχονται οι αναφερόμενες  στο άρθρο 

αυτό συνέπειες. Ειδικότερα, όταν οι υπηρεσίες ή η επιτροπή παρακολούθησης καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος 

άρθρου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η σύμβαση καταγγέλλεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Επιπλέον, η πράξη επιβολής προστίμου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον Ανάδοχο, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, για δεύτερη φορά κατά 
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τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της 

σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και στην κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου. 

8.5. Να εξυπηρετεί τους φοιτητές, όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου και όλα τα 

εργαστήρια και γραφεία. Να εξυπηρετεί επίσης το προσωπικό του Πανεπιστημίου, σε 

περιπτώσεις συνεδριάσεων των Τμημάτων, της Συγκλήτου, εξετάσεων κ.λπ, με την 

προσφορά των πωλούμενων ειδών, στους ανωτέρω χώρους. Ειδικά για τα μέλη ΔΕΠ να 

προσφέρει τα πωλούμενα είδη, στα γραφεία τους.   

8.6. Να χρησιμοποιεί ειδικευμένο προσωπικό, για το οποίο θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, 

όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν, από την εργασιακή αυτή σχέση.  Ο 

ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την 

Επιθεώρηση Εργασίας που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε 

εργαζομένου. Όλο το προσωπικό που θα απασχολείται στο κυλικείο  πρέπει να είναι 

εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας. 

8.7. Να απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλό του, του οποίου την τυχόν απόλυση θα ζητούσε 

το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου, για ακαταλληλότητα ή για διαγωγή ασυμβίβαστη 

για Πανεπιστημιακό χώρο.  Για τυχόν απαιτήσεις του εν λόγω υπαλλήλου, αποκλειστικά 

υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 

8.8. Τόσο ο ανάδοχος όσο και το προσωπικό, οφείλουν να είναι ευπρεπείς, ευγενικοί στις 

σχέσεις τους με τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου. Το προσωπικό που 

θα διαθέσει το ανάδοχος, θα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής και 

θα λαμβάνει από αυτή τις σχετικές οδηγίες, όταν χρειάζεται.  

 

9. Ως είδη κυλικείου, τα οποία δύναται να διαθέτει ο ανάδοχος, ορίζονται: Διάφορα αφεψήματα 

(καφές, κακάο, τσάι, κ.λ.π.), προϊόντα γάλακτος, σάντουιτς, τυρόπιτες, σοκολάτες, τοστ, 

μπισκότα, διάφοροι χυμοί, αεριούχα ποτά, μεταλλικά νερά, παγωτά, γλυκά διάφορα, πρόχειρο 

φαγητό (στη προσφορά του υποψηφίου ανάδοχου θα πρέπει να γίνεται προσδιορισμός πρόχειρου 

φαγητού με παραδείγματα). 

10.  Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δύναται να διαθέτει και άλλα προϊόντα πέρα από τα είδη που 

περιλαμβάνει ο ως άνω πίνακας. Η τιμή ανά τεμάχιο δε των προϊόντων αυτών  δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη  από την ανώτερη τιμή της κατηγορίας του προϊόντος, όπως αυτή έχει δοθεί 

στην οικονομική του προσφορά. 
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11. Το βάρος όλων των παρασκευασμάτων γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα, με τα οριζόμενα από 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Αγορανομίας.  Επίσης οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι 

να αναφέρουν αναλυτικά, για κάθε είδος, την ποσότητα, την ποιότητα και τον τρόπο 

σερβιρίσματος και συσκευασίας. 

12. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στο χώρο του κυλικείου, απαγορευομένης ρητά της 

παρασκευής φαγητών εκτός του παραπάνω χώρου και της εν συνεχεία μεταφοράς τους, στο 

κυλικείο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει ώστε η παρασκευή των φαγητών, να είναι άριστη 

και σύμφωνη με τους κανόνες της μαγειρικής τέχνης, τα δε φαγητά να είναι πάντοτε ζεστά. 

Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί, για την παρασκευή των φαγητών, υλικά πρώτης ποιότητας. 

Ειδικότερα: 

α. Τα κρέατα θα είναι νωπά.  Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κατεψυγμένων κρεάτων, εκτός 

από την περίπτωση που δεν υπάρχει στην αγορά νωπό.  Οι κιμάδες θα είναι από καθαρό μυϊκό 

κρέας. 

β. Τα λαχανικά θα είναι νωπά.  Η χρησιμοποίηση κατεψυγμένων λαχανικών επιτρέπεται μόνο 

στην περίπτωση που δεν θα υπάρχουν νωπά στην αγορά. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση 

κονσερβοποιημένων λαχανικών. 

     γ. Τα βούτυρα και τα λάδια θα είναι πρώτης ποιότητας. 

 Για τον ίδιο λόγο θα χρησιμοποιείται : 

 Για τα μακαρόνια, πρόσμιξη αγνού βουτύρου σε αναλογία 25% με φυτικά λίπη, αρίστης 

ποιότητας (καταστάσεως αγορανομικής). 

 Για τις σαλάτες και τα λαχανικά θα χρησιμοποιείται λάδι επαρκές και αγνό, Α ποιότητας 

(αγορανομικής) οξύτητας 0-1.  Για το τηγάνισμα της πατάτας θα χρησιμοποιείται λάδι 

αγνό, Α ποιότητας κατά τα ανωτέρω ή φυτικά λίπη Α ποιότητας, αποκλείοντας όμως τα 

ζωικά λίπη. 

 Οι καφέδες απαιτείται να είναι Α’ ποιότητας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει σε εμφανές μέρος, τιμοκατάλογο των ειδών που 

προσφέρει. Τυχόν ανατίμηση των τιμών θα γίνεται πάντοτε μετά από συμφωνία των δύο 

μερών. 
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13. Απαγορεύεται ρητά, η πώληση οινοπνευματωδών ποτών κάθε φύσεως, καθώς και η πώληση 

προϊόντων καπνού, η λειτουργία παντός τυχερού ή μηχανικού παιγνιδιού, η παροχή 

παιγνιόχαρτων, λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ ή ΛΟΤΤΟ κ.λπ. 

14. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου, από τον ανάδοχο σε άλλον. 

15. Δεν επιτρέπεται στον Ανάδοχο να προβαίνει στην οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων, εντός 

του χώρου του κυλικείου, χωρίς έγκριση της Συγκλήτου. Το Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα να 

του αναθέτει, τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων. 

16. Για τα τέλη ύδρευσης και φωτισμού ο ανάδοχος θα καταβάλει, μέχρι της 

εγκαταστάσεως αυτόνομων μετρητών κατανάλωσης ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, 

ποσό 12.000,00€ ετησίως, καταβαλλόμενο σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες δόσεις από 

3.000,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία.  Το ποσό των 12.000,00€ θα αναπροσαρμόζεται με αύξηση 

1.000,00€, για κάθε χρόνο, που ακολουθεί το πρώτο έτος της λειτουργίας, με ανάλογη 

αναπροσαρμογή των τριμηνιαίων δόσεων. Επίσης, τα έξοδα του τηλεφώνου θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο, σε περίπτωση που λειτουργούν πλήρως με ευθύνη του, χωρίς φραγή. Σε περίπτωση 

αποχής, κατάληψης και γενικά απεργιακών κινητοποιήσεων, άνω των πέντε ημερών, το 

καταβαλλόμενο ποσό μειώνεται κατά 1/3 για όσο διάστημα το Πανεπιστήμιο παραμένει κλειστό ή 

υπολειτουργεί.   

17. Σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας παράβασης ή μη συμμόρφωσης του αναδόχου, στους 

όρους της παρούσας διακήρυξης, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000,00€ από το Πανεπιστήμιο, το οποίο 

διπλασιάζεται, σε περίπτωση υποτροπής. 

18. Στο χώρο του κυλικείου του Πανεπιστημίου, ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να τοποθετήσει 

τραπέζια και καρέκλες, για εξυπηρέτηση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας του, με 

σύμφωνή γνώμη του Πρύτανη.  

19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ανάθεση σε αυτόν 

της εκμετάλλευσης του κυλικείου να προβεί σε έκδοση άδειας λειτουργίας κυλικείου και σνακ 

μπαρ την οποία θα πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα Προμηθείων κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

20. Ο Ανάδοχος κατέθεσε το υπ’ αριθμ. ………………………….Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής 

Ευθύνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη. 

21. Μετά τη λήξη της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο, ο ανάδοχος εντός 15 ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, υποχρεούται να αφαιρέσει τις εγκαταστάσεις και συσκευές 
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που του ανήκουν, να εκκενώσει τους χώρους του κυλικείου και να αποκαταστήσει, με δικές του 

δαπάνες, τυχόν ζημιές που προκάλεσε στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.   

22. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, το Πανεπιστήμιο δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου και να αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν, πριν από 

την ανάθεση.  

23. Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά από Απόφαση της Συγκλήτου, να διακόψει τη λειτουργία του 

κυλικείου, άνευ αποζημιώσεώς του. 

24. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα:  

α) να ζητήσει από τον ανάδοχο, με τους ίδιους όρους, την λειτουργία και του μικρού κυλικείου 

(παραπλεύρως του Μεγάλου Αμφιθεάτρου), προσαυξάνοντας ετησίως το ποσό των τελών 

ύδρευσης και φωτισμού, κατά 3.000,00€, αναπροσαρμοζόμενης αντιστοίχως και της τριμηνιαίας 

δόσης. 

β) να αναθέσει την εκμετάλλευση και άλλων κυλικείων με τους ίδιους όρους, σε   άλλα κτίρια του 

Πανεπιστημίου, σε έναν εκ των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ή στον ίδιο ανάδοχο.  

25. Ο ανάδοχος δύναται να απασχολεί, ως εργαζόμενους, 1-2 φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.  
 

2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι όροι της αριθμ. 2017............/.......  διακήρυξης, οι 

διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), οι διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας περί 

προμηθειών Δημοσίου,  καθώς και οι όροι της προσφοράς του Αναδόχου που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο.  

3. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται στην τήρηση των προϋποθέσεων  του άρθρου 8 παρ.2 ν. 

4412/2016 για την τήρηση των διατάξεων της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες  απαριθμούνται στο Παράρτημα  Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016. 

4. Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. ή στον αντίστοιχο 

φορέα που αυτό τυχόν ενσωματωθεί και επονομαστεί.  Ο ανάδοχος (εργοδότης για τους σε αυτόν 

εργαζόμενους) βαρύνεται με όλες τις εισφορές του ΙΚΑ και των λοιπών ταμείων κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης, καθώς και με τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας προσωπικού, 

κ.λπ., και για κάθε υποχρέωσή του προς αυτούς, ως εργοδότης, αυτοί δε δεν συνδέονται με 

καμία εργασιακή σχέση, με το Πανεπιστήμιο.  
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5. 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. 

6. Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της συμβάσεως οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τα (4) 

όμοια πρωτότυπα. Από τα (4) πρωτότυπα τα (3) κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο και το άλλο 

έλαβε ο ανάδοχος.     

 
 
 
 
 

   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 

Ο Ανάδοχος 
………… 

 
 
 

Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης   

 
 
 

…………………… 
 
 

   
 
 
 
Επισυνάπτονται: 
 
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Εξοπλισμός κυλικείου το οποίο βρίσκεται παραπλεύρως της αίθουσας 
συνεδρίων. 
 
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακας Ειδών / Υλικών – Ποσότητας –Τρόπου παρασκευής /Τιμών (όπως η 
οικονομική προσφορά του Αναδόχου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A (υποδείγματος σύμβασης): Εξοπλισμός κυλικείου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς το οποίο βρίσκεται παραπλεύρως της αίθουσας συνεδρίων 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1. Τραπέζι εργασίας 

2. Καταϊωνιστής νερού 

3. Τραπέζι εισόδου πλυντηρίου 

4. Ηλ. Πλυντήριο πιάτων-ποτηριών κ.α. 

5. Τραπέζι εξόδου πλυντηρίου 

6. Τραπέζι εργασίας 

7. Επιτοίχιο ερμάριο (τεμ. 2) 

8. Λάντζα πλύσεως 

9. Διπλοερμάριο Συρ. θυρών 

10. Ψυγείο θάλαμος συντηρήσεως 

11. Ψυγείο θάλαμος κατάψυξης 

12. Τραπέζι εργασίας 

13. Απορροφητήρας 

14. Ηλ. Φριτέζα 

15. Ηλ. Πλάκα εψήσεως (λεία & ραβδωτή) 

16. Ηλ. Κουζίνα 4 εστιών με φούρνο 

17. Τράπεζα εργασίας με λεκάνη 

18. Τραπέζι με 3 συρτάρια και αμπάρι (toast) 

19. Ψυχόμενη βιτρίνα (Γλυκών-Φρούτων) 

20. Τραπεζοερμάριο 2 συρ. Θυρών 

21. Θερμαινόμενη βιτρίνα (τυρ/τες-λουκ/τες κ.α.) 

22. Τραπεζοερμάριο 2 συρ. Θυρών 

23. Τοστιέρα 

24. Ψυγείο πάγκος 2 θυρών (τυριά, ζαμπόν κ.α.) 

25. Ψυγείο πάγκος 6 συρταριών (μπουκαλιών) 
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26. Mixer (φραπιέρα) 

27. Αποχυμωτής 

28. Τραπέζι με 3 συρτάρια και 1 ερμάριο 

29. 
Mux καφέ εσπρέσσο (ελ.καφέ, τσάΐ, νες ζεστό 
κ.λ.π.) 

30. Λάντζα-ψύκτης με 2 λεκάνες 

31. Θερμοερμάριο LCR 150 

32. Πάσο LPI 150 

33. Ψυχ/νη λεκάνη LKFR 100 

34. Πάσο LPI 100 

35. Τραπέζι εργασίας με 3 συρτάρια 

36. Ψυχ/νη βιτρίνα 

37. Τραπεζοερμάριο 2 συρ. θυρών 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακας Ειδών / Υλικών – Ποσότητας –Τρόπου παρασκευής /Τιμών 
(όπως η οικονομική προσφορά του Αναδόχου) 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20171474/21-03-2017 διακήρυξης. 

 

 
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
                                                   (ΤΕΥΔ) 
  

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 φορέαi  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 και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 

18534 Πειραιάς] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ Γ. Μέξη, Κ. Γιαννάκη] 

- Τηλέφωνο: [210 4142241, 210 4142239] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [ mexi@unipi.gr, kgian@unipi.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.unipi.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [Σύμβαση για την εκμετάλλευση του κυλικείου του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, CPV: 55320000-9] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): [……] 

 

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 αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

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) 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 κατάλογοiv: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

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 άλλουςv; 

[] 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: 

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 ΦΟΡΕΩΝvi  

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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv 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): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

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, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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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 ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii 

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): xxiii 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxiv; 

[] 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 

καταστάσειςxxv : 

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 περιστάσειςxxvi  

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 

παράπτωμαxxvii; 

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:  

[..........……] 

17PROC005954322 2017-03-22



 97 

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 

συμφερόντωνxxviii, 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 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxx 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 καταγγελία 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: 

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, 

[] Ναι [] Όχι 
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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. 3310/2005xxxi: 

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 εγκατάστασήςxxxii; 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 xxxiii: 

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 εξήςxxxiv: 

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 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης 
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αναλογίεςxxxv 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: 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -

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: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxvii, 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 

ιδιωτικούςxxxviii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομ

ηνίες 

παραλήπ

τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxxxix, 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 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 ελέγχωνxl 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 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

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 

υπεργολαβίαςxli το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

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 

 

 

 

 

 

[] 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 

 

[] Ναι [] Όχι 
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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: 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(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): [……][……][……] 
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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 

ηλεκτρονικάxlii, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxliii 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xliv 
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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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxlv, 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 δωρεάνxlvi. 

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 Δήλώσης 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): [……]    

 
 
 
                                                           

 

i. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών. 

ii. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii. 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. 
iv. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi.  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 
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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.” 
vii. 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.  
viii 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). 
ix. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x 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). 
xi. 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. 
xii. 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. 
xiii. 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”. 
xiv. 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.". 
xv. 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 ) 
xvi. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii .Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix. 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)  
xx. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi.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).  
xxii . 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 
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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  
xxiii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvi. Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxix. Πρβλ άρθρο 48. 
xxx . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxi. 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. 
xxxii 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. 
xxxiii.  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxiv.  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvi. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xxxviii. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xxxix. 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. 
xl. 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. 
xli. 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.  
xlii. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xliii .Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xliv. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlv. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlvi. Υπό 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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