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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Τίτλος Έργου 

Επιχορήγηση του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας) για την 

υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας)»  

Υποέργο 6 : «Προμήθεια εργαστηριακού Μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των 

εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας)» 

 

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Προμήθεια εργαστηριακού Μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών 

τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας) 

Ομάδα Ειδών 1: Εργαστηριακός Μηχανολογικός εξοπλισμός για τα εργαστήρια του τμήματος 

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην 

Τ.Ε.Ι. Αθήνας) 

Ομάδα Ειδών 2: Εργαστηριακός Μηχανολογικός εξοπλισμός για τα εργαστήρια του τμήματος 

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην τμήμα 

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας) 

Προϋπολογισμός 32.179,03 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

Διαδικασία Ανάθεσης Συνοπτικός Διαγωνισμός 

Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(βάσει τιμής) 

Ημερομηνία Διενέργειας 25/10/2018 

Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ 

ΠΑ.Δ.Α. (πρώην ΤΕΙ Αθήνας)  

80454 

Πρωτόκολλο διαγωνισμού 14269/10-10-2018 
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
   

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος  - 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ  

Τηλέφωνο : 210 53.87.257                                                        Αιγάλεω: 10/10/2018 

Fax:  210-53.85.185       Αριθμ. Πρωτ.: 14269 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eee@uniwa.gr 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(ΠΡΩΗΝ  Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)-ΥΠΟΕΡΓΟ 6» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ» 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.179,03 € (πλέον Φ.Π.Α.) 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά με βάση τιμής ανά ομάδα ειδών 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ημερομηνία: 25/10/2018 
Ημέρα:Πέμπτη 
Ώρα: 11:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ημερομηνία: 25/10/2018 
Ημέρα:Πέμπτη 
Ώρα: 12:00μ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Γραφεία ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) 
Αγ.Σπυρίδωνος,Τ.Κ. 122 43  
Αιγάλεω Αττικής 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της 
διενέργειας του Διαγωνισμού 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 31720000-9  :  Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Έως το ποσό των 32.179,03 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

Επιχορήγηση του  ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ) για την υλοποίηση 
του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ)» Υποέργο  6- 
Προμήθεια εργαστηριακού μηχανολογικού 
εξοπλισμού για τα εργαστηριακά τμήματα των 
εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι.Αθήνας) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ  
ΕΡΓΟ: 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ/ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ): 

80454 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ MIS 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 

2017ΣΕ14600002/ 02 18 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: α)Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ  ΕΑΑΔΗΣΥ. 
β)Κράτηση υπέρ του Δημοσίου ύψους 0,02% 
γ)Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 0,06%. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 Ν.4172/2013) Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται 
φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής 
συμβατικής αξίας 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ: 

Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – 
Πανεπιστημιούπολη 1 (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κος Λιβανός Γεώργιος,  
glivanos@teiath.gr 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (E.Y.): Κος Λιβανός Γεώργιος,Αν.Καθηγητής του Τμήματος 
Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.του Τ.Ε.Ι.Αθήνας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: Τεχνικές Προδιαγραφές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Σχέδιο Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υποδείγματα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης και Εγγυητικής Επιστολής 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 
 

Κωνσταντίνος Μουτζούρης 
  
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

   

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου ή Αναδόχων για την προμήθεια 
εργαστηριακού μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστηριακά τμήματα των 
εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι.Αθήνας) 
σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.  
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ)» με κωδικό έργου 80454 και επιστημονικά υπεύθυνο 
τον κ. Λιβανό Γεώργιο, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών  του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας). 
 
Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες. Κριτήριο κατακύρωσης είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ( βάσει τιμής). Σε περίπτωση 
που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού, θα 
πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα. 
Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο 
οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να 
γίνεται αναφορά μόνο στην ομάδα ή ομάδες για τα οποία γίνεται προσφορά. 
Η κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά 
ομάδα ειδών και τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτουν τις ζητούμενες τεχνικές 
απαιτήσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη (βάσει τιμής) προσφορά. 
 
 ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 
τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και τριών λεπτών (32.179,03 €) 
πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ τριάντα εννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων δύο ευρώ (39.902,00 €). 
 

 

18PROC003818764 2018-10-10



7 
 

Προϋπολογισμός ανά Ομάδα 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 1 Εργαστηριακός 
εξοπλισμός για το Τμήμα 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων 

και Έργων Τέχνης 

 

€ 16.050,00 πλέον 
Φ.Π.Α. 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 2 Εργαστηριακός 
εξοπλισμός για το Τμήμα 

Επιστημών Οίνου, 
Αμπέλου και Ποτών 

€ 16.129,03 πλέον 
Φ.Π.Α. 

 

 
 
 
 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 
 
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ.64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως 
ισχύει, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. 
 

       β) Η προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, 
παρ.3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

γ) Η προβλεπόμενη από το Ν. 4412/2016, άρθρο 350 παρ. 3 κράτηση για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).  

 
ΑΡΘΡΟ 4 :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

Οι τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο 
Παράρτημα Β' της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : 

1. Τον Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38/2.3.2018). 

2. Τον Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης,ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 
Α΄114/4.8.2017). 

3. Την Απόφαση Β1/819/88 περί «σύστασης Ειδικών Λογαριασμών για τη 
χρηματοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

4. Τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
5. Τον Ν.4009/2011 «Δομή,λειτουργία,διασφάλιση ποιότητας των σπουδών 

και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 
Α΄195/6.9.2011). 

6. Τον Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» Άρθρο 24 
(ΦΕΚ Α΄83/11.5.2016) 
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7. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8. Τον N. 4281/2014 (A΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις». 

9. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 

10. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

11. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

12. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

13. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων…». 

14. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις». 

15. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
16. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
17. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 
18. Την αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 
(Β΄ 3698). 

19. Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης 
πράξης του εν λόγω προγράμματος. 

20. Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

21. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών  κανονιστικών πράξεων, 
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας. 

22. Tις 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 X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η αθέτηση των εν 
λόγω υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 
οικονομικού φορέα και λόγο αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
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23. Το αίτημα (αρ. πρωτ.:13037/28-08-18) του κ. Γ. Λιβανού, Επιστημονικού 

Υπευθύνου του παραπάνω έργου, με το οποίο ζητά την ματαίωση του με 

αρ.πρωτ. 11939/04-07/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

μηχανολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών 

τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας» προϋπολογισμού έως του ποσού των 

32.179,03 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο του υποέργου 6 

του έργου «Επιχορήγηση του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

(πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας) για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των 

Ακαδημαϊκών Υποδομών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας» για την λόγω μη τήρησης της 

απαιτούμενης διαδικασίας  και την επαναπροκήρυξή του με τους ίδιου 

όρους. 

24. Την υπ΄αριθμ. 10/11-09-18 (θέμα 101Ο) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής για  

Α) Την έγκριση του πρακτικού (αριθμ. πρωτ.: 13345/11-09-18) της 

Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών του παραπάνω διαγωνισμού και την 

απόρριψη της ένστασης της εταιρείας "Μηχανολογικές Εφαρμογές ΕΠΕ". 

Β) Την ματαίωση του παραπάνω συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. 

11939/04-07-18, λόγω μη τήρησης της απαιτούμενης διαδικασίας και την 

επαναπροκήρυξή του με τους ίδιους όρους. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

6.1. Έγγραφα σύμβασης  
Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :  
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της και τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
γ) Σχέδιο σύμβασης με τον υποψήφιο ανάδοχο.   
Τα έγγραφα της σύμβασης, με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 
σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την 
κάτωθι σειρά ισχύος:  
1. Η σύμβαση με τον ανάδοχο. 
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και 
διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 
3. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
6.2 Δημοσιότητα-Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Περίληψη της παρούσας αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης αναρτάται και στο 
δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ): 
http://www.teiath.gr/eee/index.php?lang=el > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και http://www.teipir.gr  
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της 
διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης.  
Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τον ΕΛΚΕ ΠΑ.Δ.Α στη διεύθυνση Αγ. 
Σπυρίδωνος, Αιγάλεω Αττικής,(αρμόδια υπάλληλος: Φ.Κολέτσα, τηλέφωνο: 
2105387257), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00-14:00.   
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα της σύμβασης, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα, μέσω εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας (courier), 
χωρίς ο ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο. 
  
6.3 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες   

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να ζητούν  εγγράφως (στις ακόλουθες ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις (email) : eee@teiath.gr και fkoletsa@teiath.gr )τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις για το διαγωνισμό το αργότερο 6 μέρες πριν από την 
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Οι απαντήσεις θα παρέχονται εγγράφως 
(μέσω των παραπάνω ηλεκτρονικών διευθύνσεων) από τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και θα αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να 
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες 
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος 
αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη 
δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού. 

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη 
σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 
των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην 
αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για 
τον σκοπό αυτό.Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να 
στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 
 
Μπορούν να υποβάλουν κοινή προσφορά και ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται 
σε τομείς ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος 
διαγωνισμού. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή 
Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο αν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον 
η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι 
(120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην 
παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, εως 
και την παράδοση του εξοπλισμού. 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 ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από 
την αρμόδιαΕπιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται 
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι 
τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά 
συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της 
Προσφοράς. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή 
μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές 
κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το 
οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται 
με μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 
τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας 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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι εξής: 

Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία απάτη τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική 
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.  
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της 
παρούσας περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, για να αποδείξει ότι έλαβε 
μέτρα που αποδεικνύουν την αξιοπιστία του. Αν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή αποκλείεται και λαμβάνει γνώση με την κοινοποίηση του 
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Οικονομικός 
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φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.  
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της 
επικουρικής). Η υποχρέωση αυτή ισχύει για το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων 
(Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης-ΟΚΑ), στους οποίους έχει ασφαλισμένο το 
προσωπικό του, συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων εκπροσώπων του. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων κατά 
περίπτωση, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Ο ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) μπορεί να μην αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ο εν λόγω 
φορέας ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας. 
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 
περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής α, β, γ, δ 
και ε και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ,Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ 
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, η Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β,  Γ , Δ & Ε. 
 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό που περιγράφονται στο παρόν άρθρο 
και αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Δ) και το οποίο 
αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική 
απόδειξη ότι δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα. 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 
-Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση. 
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-Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς. 
-Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς. 
-Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης. 
-Το μέρος ΙΙΙ συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς. 
-Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι :  
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και 

να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.  
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να 

συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, 
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II 
έως ΙV.   

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της 
συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα 
οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων, όπου 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ 
του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από αυτούς, προκειμένου να επαληθευτεί η 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Επισημαίνεται, πως αν προκύψει ότι 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα την 
αντικατάστασή τους.  

 Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως 
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 
το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω 
πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.  

Ενώσεις οικονομικών φορέων  
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. 
[Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους 
ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα 
–μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τα μέρη II έως ΙV. 
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση 
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ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Υπεργολαβία  
α) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ 
του ΤΕΥΔ. 
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που 
ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες α, β και γ του Μέρους ΙΙΙ του 
ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους  αντικαταστήσει. 
 

 
 

 
 
     

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή απόρριψης σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς τα 
ακόλουθα : 

Προς την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 
……………………………………………………………………………………...  

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή: επωνυμία του φυσικού 
ή νομικού προσώπου ή ένωσης, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχ. διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail)] 
Για το Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Προμήθεια εργαστηριακού Μηχανολογικού 

εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας)» Ομάδα/ες ………. 

Αριθμός Διακήρυξης : 14269/10-10-2018 

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) 

(Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη 1,Αγ. Σπυρίδωνος , 
 Τ.Κ. 122 43, Αιγάλεω Αττικής). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  25/10/2018   

Ο κύριος φάκελος θα περιέχει 3 ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους που θα 
πρέπει στην εξωτερική τους όψη να φέρουν τις ίδιες ενδείξεις που θα φέρει και ο 
εξωτερικός φάκελος: 
α) Φάκελος Α, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» με αντίγραφο (δηλ. εις 
διπλούν). Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει : 
1. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ 
2. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 
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3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και του διαγωνιζόμενου και θα 
δηλώνεται ότι: 

 αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  

 η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για 120 ημερολογιακές 
ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, σε περίπτωση που ο ΕΛΚΕ 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφασίσει ματαίωση ή αναβολή του 
διαγωνισμού.  

4. Παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει 
στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο.  

5. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του καταστατικού ή άλλο 
έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα 
λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 
νομικό πρόσωπο). 

β) Φάκελος Β, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» με αντίγραφο (δηλ. εις διπλούν). Ο 
φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει ::  
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος, στην οποία δηλώνει την 
πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
της υπό ανάθεση σύμβασης.  
2. Από το Παράρτημα Β. τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ συμπληρωμένα, 
υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον/τους νόμιμο/-ους εκπροσώπους.  
γ ) Φάκελος Γ, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά με αντίγραφο (δηλ. εις διπλούν). 
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει:    

1. το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Η οικονομική 
προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου και σε περίπτωση ένωσης, είτε από όλους τους φορείς που την 
αποτελούν, είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. ΙΙ της διακήρυξης και των 
αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα 
Φ.Π.Α. Από την προσφορά θα πρέπει να προκύπτει το συνολικό κόστος των 
προσφερόμενων ειδών άνευ Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η 
προσφερόμενη τιμή θα αιτιολογεί και θα δικαιολογεί πλήρως το προσφερόμενο 
αντάλλαγμα. 
 

Το συνολικό κόστος των προσφερόμενων ειδών, είναι το ποσό που έχει 
συμπληρωθεί στο πεδίο με α/α 2: «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» 
και στο πεδίο με α/α 3 : «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του 
ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
 
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει 
τη χαμηλότερη τιμή στο πεδίο α/α 2 (αριθμητικώς) και α/α 3 (ολογράφως) του 
ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος β. ΙΙ της παρούσας 
διακήρυξης.  

Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.  

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή των προσφερόμενων ειδών 
χωρίς ΦΠΑ. 

Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 
απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται σε 
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή το 
αποφασίζον όργανο. Από τις διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Τυχόν ενστάσεις 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά θα πρέπει να φέρουν την 
επισημείωση της Χάγης (APOSTILLE) και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  
Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει 
γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη 1, (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ), στη διεύθυνση Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, στις 
25/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ. 

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ), στην παραπάνω διεύθυνση είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με συστημένη επιστολή ή courier. 

Οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ), το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 
25/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Ο ΕΛΚΕ δε φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω 
ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται 
από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού πριν την εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής προσφορών.  

Η έναρξη και λήξη της υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω 
ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής. 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 
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ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Μετά την κήρυξη της λήξης δε γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή 
με την ακριβή ώρα παραλαβής και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Ο ΕΛΚΕ δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της 
παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή 
να παρατείνει τις προθεσμίες. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 
παρούσα, δημόσια.  

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, που θα γίνει δημόσια, δύνανται να 
παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.  

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 117 του 
Ν. 4412/2016, ως εξής:  

Την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού που ορίζεται στην παρούσα, 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των προσφορών, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον υποφάκελο 
με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», τον υποφάκελο με την «Τεχνική Προσφορά» και 
τον υποφάκελο της «Οικονομικής Προσφοράς».  

Α. Αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι πρώτοι υποφάκελοι με τα «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής». Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται, 
αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται και 
αξιολογούνται οι υποφάκελοι με την «Τεχνική Προσφορά» των εταιρειών που οι 
προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες στο προηγούμενο στάδιο. Μετά την 
αποσφράγιση, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των τεχνικών 
προδιαγραφών. Προσφορές που απορρίπτονται, αποκλείονται από την περαιτέρω 
αξιολόγηση. Η επιτροπή αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα 
να ζητήσει δείγματα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν μετά από έγγραφη 
ειδοποίησή της και ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από 
την ειδοποίησή του. Τα δείγματα επιστρέφονται στον υποψήφιο με δική του ευθύνη 
(τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προσφέροντα καθώς και για οποιαδήποτε 
φθορά ή απώλεια καμία ευθύνη δε φέρει η Αναθέτουσα Αρχή). 

Η προσκόμιση δείγματος ενδέχεται να υποβοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης στη 
διαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερόμενων ειδών προς την τεχνική προσφορά 
κάθε διαγωνιζόμενου.  
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Β. Στη συνέχεια, αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι υποφάκελοι με τις οικονομικές 
προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες και 
καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή.  

Το αρμόδιο όργανο, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων 
των προσφορών σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση σε 
συγκεκριμένο ανάδοχο (προσωρινός ανάδοχος). 

Το ως άνω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 
με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. 

Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού 
γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός εάν αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως 
ευνοϊκές για τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για τυπικούς ή 
ουσιαστικούς λόγους, η οικονομική προσφορά επιστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί και ο 
προμηθευτής δεν έχει, ούτε διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του ΕΛΚΕ του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την 
ίδια ακριβώς τιμή των πεδίων με α/α 2 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» 
και 3 «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα 
καταγράφεται στο πρακτικό.  
 
ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ή κατά της διακήρυξης υποβάλλονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.   
 
ΑΡΘΡΟ 15 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 105, Ν.4412/2016) 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να 
υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο εντός 10 ημερών, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014(Α’74),των 
δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις του 
καθώς και την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο κατά 
δύο μήνες τουλάχιστον.  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του Διαγωνισμού.  

Η αναθέτουσα αρχή θα κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 
διατάξεις ενστάσεων  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο και καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Εφόσον ο φάκελος των δικαιολογητικών και η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αξιολογηθεί ως 
παραδεκτός, ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.  

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος, δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό εντός είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 
αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. Σε αυτή την περίπτωση, η αναθέτουσα 
αρχή αποφασίζει την ανάθεση στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο.  

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης μετά τη σύναψη και την υπογραφή του.  

Ο προσωρινός ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη 
σύμβαση όταν η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εκτέλεση της ανάθεσης δεν 
πραγματοποιήθηκε με απόφαση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Οι από τη σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του ΕΛΚΕ 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.    

Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο 
την τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)(Άρθρο 80 
Ν.4412/2016) 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής: 

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται 
με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το 
ΤΕΥΔ. 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 

Ι)  για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό 
δημόσιο. 

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται 
από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την 
κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 
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Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό 
ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση 
υπεργολαβίας του υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 
αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα): 

Ι) για τις καταστάσεις του άρθρου 80 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, 
κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην περίπτωση γ του άρθρου 80, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται της περίπτωσης γ του άρθρου 80. 

ΙΙ) Για την περίπτωση δ του άρθρου 80, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος 
λόγοι αποκλεισμού. 

ΙΙΙ) Για την περίπτωση ε του άρθρου 80, vα μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ, υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά.  

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό 
ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016)  

Ο ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:  
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, 
β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης,  
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  
δ) 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,  
ε) αν, λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
στ) στην περίπτωση λήξης ισχύος των προσφορών των 
υποψηφίων αναδόχων. 
ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-
5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 
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Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για 
αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με τη διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στη 
σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και 
προϋποθέσεων της παρούσας.  

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση 
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την  παράδοση, 
από το λογιστήριο το ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ), μετά 
την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων, με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της 
παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι : 

1. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, το οποίο συντάσσεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
(πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ). 
2. Τιμολόγιο Πώλησης του αναδόχου.  
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας 
4. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από το λογιστήριο του ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ).  
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:  
α) Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ επί της αξίας 
κάθε πληρωμής  προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 
χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.  
β) Κράτηση υπέρ του Δημοσίου ύψους 0,02% στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία υπολογίζεται επί της αξία 
εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 36 παρ.6 του Ν.4412/2016.  
γ) Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 0,06%, επί 
της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016. 
 Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
4%. 
Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η 
χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν 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 X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Στον ΕΛΚΕ 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) παρέχεται η δυνατότητα για 
έλεγχο των ανωτέρω. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
(πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
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εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε 

προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 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 κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της 

απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και 

όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α.άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών 

β.κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 

4412/2016, και μόνο στην περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων 

μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος 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 της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του 

άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης μετά από συνεννόηση του αναδόχου με την αναθέτουσα 

αρχή στα αντίστοιχα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΥΛΗ 1 (πρώην Τ.Ε.Ι.Αθήνας), τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν 

τον Ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την 
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απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευομένων ειδών θα πραγματοποιηθεί 

από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με του υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της 

παρούσας ή σύμφωνη με υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος εφόσον περιλαμβάνονται 

κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της 

σύμβασης, με διάρκεια 3 μήνες μετά το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης των ειδών. 

Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που 

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

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα της εγγύησης, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα 

πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Γ.  

Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής «καλής εκτέλεσης», υπέρ του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

2. Τον εκδότη. 

3. Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται. 

4. Τον αριθμό εγγύησης. 

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

6. Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

και τους όρους ότι : 

1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 

2. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
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3. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

4. 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. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο παρών διαγωνισμός και η Σύμβαση διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.  

Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 
συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή 
απαίτησης που ενδέχεται να προκύψει κατά την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης.  

Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον ανάδοχο υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων του Πειραιά, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του 
παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε 
αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική 
ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους 
στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε 
αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή 
όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. 

Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα 
Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ, είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι. 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των σχετικών με τις υπηρεσίες νόμων και προεδρικών 
διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα, τις οποίες θεωρείται ότι 
γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά 
τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο 
του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν 
προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές 
περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, 
βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή 
συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν 
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όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται 
στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν 
μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση 
Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή 
σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

1. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιοσδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή 
και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία 
που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 

2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός 
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 27: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε 
βάρος του Αναδόχου ποινική ρήτρα για κάθε παράβαση όρου και να αξιώσει εκτός της 
ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση κάθε αμέσου ή εμμέσου ζημίας.  

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων, θα επιβάλλονται 
σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η 
έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 
ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει 
ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει όρο της Σύμβασης 
που θα υπογραφεί, όλοι των οποίων θεωρούνται ουσιώδεις, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε περίπτωση Ένωσης, οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 
σε όλα τα μέλη της Ένωσης, ως ευθυνόμενα εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, 
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των προσφερόμενων ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν 
συμβατικό τίμημα.  

Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης 
ή καθυστέρησης της παράδοσης του Έργου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλλει κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

Εγγυητική ευθύνη  

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, 
λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην παρούσα.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα 
αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν 
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αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα 
στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση του Έργου.  

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή 
του συνόλου του Έργου, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε 
να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε 
ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα 
χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του 
ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
 
 

Κωνσταντίνος Μουτζούρης 
Πρύτανης 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Ημερομηνία: 2018.10.10
13:36:42 EEST
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Πίνακας ειδών προς προμήθεια 

Ομάδα Ειδών 1: Εργαστηριακός εξοπλισμός για το Τμήμα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

Προϋπολογισμός: € 16.050,00 πλέον Φ.Π.Α. 

α/α 

Είδος 

CPV Eίδος προς 

προμήθεια 

 

Ποσότη

τα 

Κόστος 

(χωρίς 

ΦΠΑ) (€) 

Ποσοστό 

ΦΠΑ (%) 

ΦΠΑ (€) Συνολική αξία 

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 31720000-9 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣ

ΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΞΥΛΙΝΩΝ 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜ

ΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΗΤΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 

1 8.550,00 24% 2.052,00 10.602,00 

2 31720000-9 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣ

ΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

ΡΥΠΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ  

ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

3 3.750,00 24% 900,00 4.650,00 

3 31720000-9 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
3 3.750,00 24% 900,00 4.650,00 
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Προϋπολογιζόμενο κόστος Ομάδα Ειδών 1: €16.050,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

24% (€3.852,00) 

ΟΜΑΔΑ 1 . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣ

ΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

ΡΥΠΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ  

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

& 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΣΕ 

ΥΦΑΣΜΑ 

α/α 

Είδος 

Είδος προς προμήθεια Προδιαγραφές NAI/OXI 

1 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ 

ΑΕΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΞΥΛΙΝΩΝ 

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΗΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 

Ενδεικτικές διαστάσεις 1200Χ800Χ230εκ.  
Να έχει μεταλλικό σκελετό, οι συγκολλήσεις του οποίου να είναι 
ελεγμένες από ανεξάρτητο φορέα, με το πρότυπο ISO-3452-2 (κανένα 
ίχνος εισχώρησης των διεισδυτικών υγρών), ηλεκτροστατικά βαμμένο 
με εποξεική πούδρα. Η βαφή να είναι ελεγμένη από ανεξάρτητο φορέα 
σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2409 για την πρόσφυση της βαφής 
(κατηγορία 0, μηδενική αποφλοίωση), ISO 2808 για το πάχος βαφής 
(≥50μm) και 9227:2012 για αντοχή στη διάβρωση (καμιά αλλοίωση 
μετά από 48 ώρες σε θάλαμο αλατονέφωσης). 
Η επιφάνεια εργασίας να είναι από ομογενές υλικό όπως το CORIAN® 
και το FRANKE®, με ένα λεκανίδιο από το ίδιο υλικό ή από 
πολυπροπυλένιο ή ανοξείδωτο χάλυβα, παροχή νερού και δίκτυο 
αποχέτευσης.  
Να τοποθετηθεί κινητό κρύσταλλο ασφαλείας, triplex, 3+3 με 
ενδιάμεσο φιλμ, το οποίο να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε ύψος 
με κατάλληλο σύστημα αντιβάρων. 
Στην οροφή να υπάρχει φωτιστικό στοιχείο. 
Στην όψη της κατασκευής να τοποθετηθούν 4 πρίζες με καπάκι 
ασφαλείας ΙΡ55, γενική ασφάλεια, διακόπτης αναρροφητήρα και 
φωτιστικού.  
Στο κάτω μέρος τοποθετείται δίφυλλο ντουλάπι φύλαξης χημικών 
σωμάτων, διαστάσεων 110Χ60Χ50εκ. περίπου, με σύνδεση απαγωγής 
στο δίκτυο του απαγωγού.  
 
Η κατασκευή να συνοδεύεται από: 
• Σύστημα αναρρόφησης των αέριων ρύπων ικανότητα 
μεγαλύτερης των 1.000 κ.μ./ώρα. 
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• Φίλτρο ενεργού άνθρακα, με πρόφιλτρο κατάλληλο για ροή 
αέρα 1500κ.μ/ώρα. 
• Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης προς τα ΕΝ 14175-2:2003, ΕΝ 
14175-3:2003, ΕΝ 61010-1:2010, ΕΝ 13150:2001 και ΕΝ 61326-1:2003. 
• Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα συμμόρφωσης προς τα: 
ΕΝ ISO-3452-2 για συνεχή συγκόλληση χωρίς πόρους διείσδυσης 
υγρών, ISO 2409 για μη αποκόλληση της βαφής (μηδενική 
αποκόλληση), ISO 2808 για το πάχος βαφής (≥50μm) και 9227:2012 
για αντοχής στη διάβρωση (κανένα ίχνος διάβρωσης μετά από 48 
ώρες σε αλατονέφωση). 
• Εκτέλεση του ASHRAE 110 smoketest, με γεννήτρια καπνού, 
παραγόμενου όγκου περίπου 8m3, σε διάρκεια παραγωγής 60 
περίπου sec.  
• Μέτρηση απαγωγικής ικανότητας του συστήματος με 
διακριβωμένο όργανο και υποβολή σχετικής έκθεσης με τις καμπύλες 
προσαρμογής για την ταχύτητα του απαγόμενου αέρα και το πλήθος 
των εναλλαγών στον κλωβό, σε σχέση με το ύψος του κινητού 
πλαισίου.  
• Διακρίβωση του οργάνου μέτρησης της απαγωγής ικανότητας 
απαγωγού εστίας. 
• Υπόδειγμα έκθεσης πιστοποίησης/βεβαίωσης απαγωγικής 
κατάστασης απαγωγού, όμοιο με την έκθεση που σκοπεύει να 
υποβάλλει στο  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αν επιλεγεί ως 
ανάδοχος.  
• Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο ένα έτος 
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει: 
• Να είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό επιμελητήριο. 
• Να διαθέτει Πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001 στα οποία 
να φαίνεται ότι είναι κατασκευαστής απαγωγών εστιών. 
 

2 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ 

ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Στη μια από τις δυο μικρές (πλάγιες) πλευρές κάθε πάγκου του 
εργαστηρίου να τοποθετηθεί μονάδα από λαμαρίνα πάχους 1,25χιλ., 
σε όλο το πλάτος του πάγκου. Στην όψη της μονάδας να υπάρχουν 
φίλτρα ενεργού άνθρακα. Οι αέριοι τύποι καθαροί πλέον μετά τη 
διέλευσή τους από τον ενεργό άνθρακα, να οδηγούνται σε σύστημα 
αναρρόφησης που θα τους απελευθερώνει κάτω από τον πάγκο.  
Η κατασκευή πρέπει να είναι ηλεκτροστατικά βαμμένη με εποξεική 
πούδρα, σύμφωνα με τα πρότυπα πρότυπο ISO-3452-2 (κανένα ίχνος 
εισχώρησης των διεισδυτικών υγρών). Η βαφή να είναι ελεγμένη από 
ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2409 για την 
πρόσφυση της βαφής (κατηγορία 0, μηδενική αποφλοίωση), ISO 2808 
για το πάχος βαφής (≥50μm) και 9227:2012 για αντοχή στη διάβρωση 
(καμιά αλλοίωση μετά από 48 ώρες σε θάλαμο αλατονέφωσης). 
Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο ένα έτος 
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει: 
• Να είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό επιμελητήριο 
• Να διαθέτει Πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001 στα οποία 
να φαίνεται ότι είναι κατασκευαστής απαγωγών εστιών. 
 

 

3 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ 

ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ  

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Στη μια από τις δυο μικρές (πλάγιες) πλευρές κάθε πάγκου του 
εργαστηρίου να τοποθετηθεί μονάδα από λαμαρίνα πάχους 1,25χιλ., 
σε όλο το πλάτος του πάγκου. Στην όψη της μονάδας να υπάρχουν 
φίλτρα ενεργού άνθρακα. Οι αέριοι τύποι καθαροί πλέον μετά τη 
διέλευσή τους από τον ενεργό άνθρακα, να οδηγούνται σε σύστημα 
αναρρόφησης που θα τους απελευθερώνει κάτω από τον πάγκο.  
Η κατασκευή πρέπει να είναι ηλεκτροστατικά βαμμένη με εποξεική 
πούδρα, σύμφωνα με τα πρότυπα πρότυπο ISO-3452-2 (κανένα ίχνος 
εισχώρησης των διεισδυτικών υγρών). Η βαφή να είναι ελεγμένη από 
ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2409 για την 
πρόσφυση της βαφής (κατηγορία 0, μηδενική αποφλοίωση), ISO 2808 
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Η παράδοση των ειδών της Ομάδας 1 θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣστο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

(πρώην Τ.Ε.Ι.Αθήνας) 

 
 

Ομάδα Ειδών 2: Εργαστηριακός εξοπλισμός για το Τμήμα Επιστημών Οίνου, 
Αμπέλου και Ποτών (πρώην τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών ) 

Προϋπολογισμός: € 16.129,03 πλέον Φ.Π.Α. 

 
Προϋπολογιζόμενο κόστος Ομάδα Ειδών 1: €16.129,03 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

24% (€3.870,97) 

 

 

 

 

 

ΣΕ ΥΦΑΣΜΑ για το πάχος βαφής (≥50μm) και 9227:2012 για αντοχή στη διάβρωση 
(καμιά αλλοίωση μετά από 48 ώρες σε θάλαμο αλατονέφωσης). 
Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο ένα έτος 
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει: 
• Να είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό επιμελητήριο 
• Να διαθέτει Πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001 στα οποία 
να φαίνεται ότι είναι κατασκευαστής απαγωγών εστιών. 

α/α 

Είδος 

CPV Eίδος προς 

προμήθεια 

 

Ποσότη

τα 

Κόστος 

(χωρίς 

ΦΠΑ) (€) 

Ποσοστό 

ΦΠΑ (%) 

ΦΠΑ (€) Συνολική αξία 

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 31720000-9 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣ

ΤΗΣ 
1 1.701,61 24% 408,39 2.110,00 

2 31720000-9 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

ΖΥΘΟΥ 

1 7.620,97 24% 1.829,03 9.450,00 

3 38900000-4 
ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ 

ΨΗΦΙΑΚΟ 
1 1.903,23 24% 456,77 2.360,00 

4 31720000-9 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ

Σ 
1 2.822,58 24% 677,42 3.500,00 

5 38900000-4 
ΘΟΛΕΡΟΜΕΤΡ

Ο 
1 2.080,65 24% 499,35 2.580,00 
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ΟΜΑΔΑ 2 .ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

α/α 

Είδος 

Είδος προς προμήθεια Προδιαγραφές  

NAI/OXI 

1 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Τριφασικός 

Λιπαινόμενος 

Ισχύς 3-5 KW 

Παροχή ρεύματος 380-400V / 50Hz 

Αεροφυλάκιο μεγαλύτερο των 400 λίτρων 

Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος 

 

2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΖΥΘΟΥ 

Να έχει τη δυνατότητα μέτρηση % αλκοόλης (χωρίς απόσταξη μέσω 

NIR) και μέτρησης πυκνότητας. Σε συνδυασμό των δύο παραπάνω 

μετρήσεων να υπολογίζονται και άλλες παράμετροι όπως, αλκοόλη % 

w/w, ειδική πυκνότητα, oBrix, oPlato, oBaume, πραγματικό και 

φαινομενικό εκχύλισμα, αρχικό εκχύλισμα, πραγματικό και 

φαινομενικό βαθμό ζύμωσης, θερμίδες, κ.α. Να διαθέτει την ικανότητα 

μέτρησης τόσο τελικών προϊόντων όσο και παρακολούθησης της 

ζύμωσης. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη και περισταλτική αντλία για την 

εισαγωγή του δείγματος. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης μέσω USB, 

RS-232 και Bluetooth και μνήμη για αποθήκευση 1000 αποτελεσμάτων 

μέτρησης και 100 δειγμάτων διαδικασίας ζύμωσης. Να ρυθμίζεται με 

απιονισμένο νερό. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Εύρος μέτρησης Αλκοόλης 0.5 έως 15 % v/v & Πυκνότητας 0.95 έως 1.2 

g/cm3 

Ακρίβεια μέτρησης Αλκοόλης ± 0.2 % v/v & Πυκνότητας ± 0.001 g/cm3 

Επαναληψιμότητα μέτρησης Αλκοόλης ± 0.1 % v/v & Πυκνότητας ± 

0.0005 g/cm3 

Αναγνωσιμότητα μέτρησης Αλκοόλης ± 0.02 % v/v & Πυκνότητα ± 

0.0001 g/cm3 

Παροχή ρεύματος 240V 

Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος 

 

3 ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

Εύρος μέτρησης : 0 έως 3 g/cm3 για την πυκνότητα, 0 έως + 40 oC για 

τη θερμοκρασία   

Ακρίβεια μέτρησης: 0,001 g/cm3 για την πυκνότητα, 0,2 oC για τη 

θερμοκρασία 

Ταυτόχρονη ένδειξη πυκνότητας, θερμοκρασίας και οποιουδήποτε 
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άλλου μετρούμενου είδους επιλέξουμε (π.χ. SG, BAUME, %NaOH, 

%HCl,%H2SO4, oBrix, oPlato, κλπ).  

Μνήμη για αποθήκευση αποτελεσμάτων μέτρησης 

Πίνακες για αυτόματη μετατροπή της μετρούμενης πυκνότητας σε 

άλλα είδη: πυκνότητα g/cm3, Kg/m3, API, SG, %NaOH, %HCl, %H2SO4, 

oBrix, oBAUME, oPLATO,% ALC/W,  % ALC/V, PROOF. 

Φορητό 

Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος 

4 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ Χωρητικότητας φυγοκέντρησης έως 400ml (4x100ml) με δυνατότητα 

υποδοχής πλήθους κεφαλών (γωνιακών και οριζόντιων) και αξεσουάρ 

Ταχύτητα περιστροφής (RPM) ρυθμιζόμενη έως 6.000 στροφές/λεπτό 

Με ψηφιακές ενδείξεις της ταχύτητας σε rpm και σε g, του χρόνου 

φυγοκέντρησης και του χρησιμοποιούμενου προγράμματος 

φυγοκέντρησης. 

Προγραμματιζόμενος χρόνος φυγοκέντρησης από 0 έως 15 λεπτά 

τουλάχιστον 

Διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση μη ισοσταθμισμένης κεφαλής, 

με οπτική ένδειξη 

Ο θάλαμος φυγοκέντρησης να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 

ατσάλι 

Φιλική στο χειρισμό μέσω πλήρους προγραμματισμού όλων των 

παραμέτρων φυγοκέντρησης σε ψηφιακό πάνελ 

Με ηλεκτρομαγνητική επιτάχυνση, φρένο, και καπάκι 

Παροχή ρεύματος 240V 

Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος 

 

5 ΘΟΛΕΡΟΜΕΤΡΟ Μέτρηση θολερότητας (ratio&nonratio) σε μονάδες FTU/NTU & EBC. 

Αυτόματη επιλογή γκάμας NTU (περίπου 0-10, 10-100, 100-960 με 1000 

ή και έως 4000) και EBC (περίπου 0-10, 10-100, 100-240 ή και έως 

1000). Αναγνωσιμότητα μέτρησης (0,01, 0,1, 1 NTU/EBC). 

Επαναληψιμότητα 1%. Ακρίβεια ±2% έως ±5% για >1000 NTU. 

Δυνατότητα μέτρησης τιμής, μέσου όρου και συνεχής. Να 

περιλαμβάνει πρότυπα θολερότητας <0,1, 15, 100, 750 ή και 2000 NTU. 

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω USB 

Παροχή ρεύματος 240V ή και μπαταρίας 

Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη 
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Η παράδοση των ειδών της Ομάδας 2 θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος 

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (πρώην τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών)      

στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην  Τ.Ε.Ι.Αθήνας) 
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ΙΙ.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
α/α  Ανάλυση Κόστους  

1 Περιγραφή Καθαρή Αξία Ποσότητα 
    

    

    

    

    

    

2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 € 

    

    

3 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 ΕΥΡΩ 

    

    

4 ΦΠΑ …..%  € 

    

    

5 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 € 

    

    

6 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 ΕΥΡΩ 

    

    

 

 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : …………………………… 
ημέρες 

 
 

Ημερομηνία:……….. 

 

 

(υπογραφή-σφραγίδα) 

O Νόμιμος Εκπρόσωπος 
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ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από 

τους οικονομικούς φορείς. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) θα γίνεται με ακρίβεια 
δύο δεκαδικών ψηφίων. 

 
2. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ 

θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς 
και της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε 
δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 
από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως 
για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα. 

6. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 
διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και οφείλει 
να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δε δύναται σε καμία περίπτωση η 
μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για 
την Αρχή. 

7. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την 
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος από εκατόν είκοσι (120) ημέρες, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

για τα εργαστήρια του Τμήματος………………………..(μετά από διενέργεια διαγωνισμού) 

Στο Αιγάλεω σήμερα, ημέρα …………….,  …η του μηνός ………………  του έτους 2018,  οι 

κατωτέρω συμβαλλόμενοι, 

αφενός Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

(πρώην ΤΕΙ Αθήνας), που εδρεύει στην Αγ.Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243, 

(Πανεπιστημιούπολη 1), με Α.Φ.Μ. 997018524, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, νομίμως 

εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τη με αρ.38008/Ζ1/06-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/06-03-2018, τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ.), την Πράξη 2/14-03-18 (Θέμα 3Ο ) και την Πράξη 3/20-03-2018 (Θέμα 10Ο ) της 

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. και τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του 

Πανεπιστημίου κ.Κωνσταντίνο Μουτζούρη (εφεξής καλούμενος ως “Αναθέτουσα Αρχή”), 

και αφετέρου η εταιρεία…………..……………………………και διακριτικό τίτλο ……………. που 

εδρεύει ……………………………………………………, με Α.Φ.Μ.: …………………………, Δ.Ο.Υ.: 

…………………………………, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από ………………………………… και η 

οποία θα αποκαλείται εφεξής «Προμηθευτής», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα 

ακόλουθα: 

1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ως ανάδοχος του έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των 

Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας)», που χρηματοδοτείται από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, 
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με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.Γ.Λιβανό Αν.Καθηγητή του Τμήματος Ναυπηγών 

Μηχανικών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι.Αθήνας), αναθέτει στο 

δεύτερο συμβαλλόμενο την προμήθεια εργαστηριακού μηχανολογικού εξοπλισμού 

για τα εργαστήρια του Τμήματος …………………και συγκεκριμένα …………………………, 

όπως ο εξοπλισμός αυτός περιγράφεται στον ……………/2018 Διαγωνισμό που 

διενεργήθηκε την …………………… …/…/2018, όσο και στην από ……………………. 

προσφορά του δεύτερου συμβαλλομένου – προμηθευτή, που αποτελούν 

αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας σύμβασης. Στο δεύτερο συμβαλλόμενο 

κατακυρώθηκε η εν λόγω προμήθεια σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

Πρωτ…………..απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

2. Ο προμηθευτής πρόκειται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στο 

………………………………………….Τμήμα της Σχολής ……………….. του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας). Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια 

ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

3. Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος 

συμφωνητικού και αναλαμβάνει να εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο σε 

χρονικό διάστημα …………………………………ημερών από την υπογραφή της παρούσας. 

Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται εντός ………………………ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μετά από συννενόηση του προμηθευτή 

και της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει  την 

καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου όπως αυτό προβλέπεται στο ως άνω 

άρθρο 3 της παρούσας. 

5. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει το παραπάνω περιγραφόμενο έργο, σύμφωνα με την 

οικονομική του προσφορά, έναντι τημήματος που ανέρχεται στο ποσό των  

……………………ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (….%), και αποτελεί τη συνολικά 

συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του έργου 

με τίτλο Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του Πανεπιστήμιου Δυτικής 

Αττικής (πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας)» 

Τον Προμηθευτή βαρύνουν: 

α) Ο προβλεπόμενος από το Ν.4172/2013 αρ.64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όως 

ισχύει, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. 

β) Η προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, 
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άρθρο 4, παρ.3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. 

γ) Η προβλεπόμενη από το Ν.4412/2016, άρθρο 350 παρ.3 κράτηση για την κάλυψη 

των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

6. Η ως άνω συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής: σύμφωνα με το άρθρο 

17 της διακήρυξης. 

7. Ο προμηθευτής παρέδωσε σήμερα την υπ’ αριθ. ……………………………………..εγγύηση 

καλής θέλησης των όρων της σύμβασης που εκδόθηκε από την Τράπεζα 

…………………………….., ποσού -…………………….- ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας της παρούσας χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας 6 μηνών 

(διάρκειας 3 μηνών μετά το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης κατά τους όρους της 

προκήρυξης). 

8. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που 

μπορεί να προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 

είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 

9. Ο προμηθευτής θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί 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 

10. Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του πρώτου τοων 

συμβαλλομένων. 

11. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ’ αριθμόν ……………./2018 

διακήρυξη. 

     Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης 

αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο  «Πρόγραμμα Διαύγεια». 
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Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, ένα (1) για 

τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ένα (1) για τον Προμηθευτή, τα οποία 

υπογράφονται ως ακολούθως. 

 

 

 

Οι συμβαλλόμενοι 

Για τον Ειδικό Λογαριασμό  
του Πανεπιστημίου Δυτικής  

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 
Κωνσταντίνος Μουτζούρης 

 

Για τον Προμηθευτή 

18PROC003818764 2018-10-10



40 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
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1.Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (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 φορέα
i
 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: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100038385] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αγ. Σπυρίδωνος, Τ.Κ. 122 43 Αιγάλεω Αττικής 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Φ.Κολέτσα 

- Τηλέφωνο: 2105387257 

- Ηλ. ταχυδρομείο: fkoletsa@teiath.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): http://www.teiath.gr/eee/index.php?lang=el  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «Προμήθεια 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού για τα εργαστήρια των εκπαιδευτικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην 
Τ.Ε.Ι.Αθήνας)» CPV:31720000-9 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:18PROC…………………… 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ----- 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 14269/10-10-2018 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση

iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»

iv
 ή προβλέπει την 

εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
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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 
κατάλογο

v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλους

vi
; 

[] 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 [ ] 
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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 …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii 

 

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.  

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 
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Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δε στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας 
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 
το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

xiv
·  

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκε: Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου

xvi
 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): 
[……][……][……][……]

xvii 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 
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): 
[……][……][……][……]

xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)

xx
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 
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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 ασφάλισης

xxii
, 

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 ;

xxiii
 

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): 

xxiv
 

[……][……][……] 

 

18PROC003818764 2018-10-10



50 
 

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 
δικαίου

xxv
; 

[] 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 καταστάσεις

xxvi
 : 

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 περιστάσεις

xxvii 
 

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 παράπτωμα

xxviii
; 

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:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με [] Ναι [] Όχι 
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άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 
 
[…...........] 

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 συμφερόντων

xxix
, 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 σύμβασης

xxx
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

xxxi
 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, 
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 

[] Ναι [] Όχι 
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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. 
3310/2005

xxxii
: 

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 
εγκατάστασής

xxxiii
; 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 

xxxiv
: 

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 εξής

xxxv
: 

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 
αναλογίες

xxxvi
 που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία 
μεταξύ x και y

xxxvii
 -και η αντίστοιχη αξία) 

 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

xxxviii
, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή 
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

xxxix
, 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 ιδιωτικούς

xl
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες

xli
, 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 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες 
του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και 
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα 
που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

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 
υπεργολαβίας

xliii
 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 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 

 

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 VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται

xlvii
, 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 
δωρεάν

xlviii
. 

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): [……]  
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iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iiiΒλέπε 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. 
ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 
vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viiiΣύμφωνα 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.  
ixΌπως 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). 
xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
xiΌπως 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). 
xiiΚατά 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. 
xiiiΌπως 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. 
xivΌπως 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”. 
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xvΌπως 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.". 
xviΗ 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 ) 
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxΟικονομικός 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)  

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  
xxiiΣτην 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).  
xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxviiΆρθρο 73 παρ. 5. 
xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxxΠρβλ άρθρο 48. 
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxiiΓια 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. 
xxxiiiΌπως 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. 
xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxixΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xlΠρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xliΌσον 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. 
xliiΟ 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. 
xliiiΕπισημαίνεται 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.  
xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviiiΥπό 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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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :  
Ημερομηνία έκδοσης : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ  
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως 
αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ ………………….. και 
ολογράφως………………………………... υπέρ της εταιρείας …………………..……………ή σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)………………..………..β)…………………………… κ.λπ, 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση 
των όρων της από ……/……/………… σύμβασης, που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας 
σας της ……/……/……… με αντικείμενο το Έργο «Παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο Τμήμα 
Προϋπολογισμού, στο Τμήμα Δαπανών και στο τμήμα Μισθοδοσίας & Αποζημιώσεων της 
Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΙ Αθήνας», σύμφωνα με την υπ' αρ. ……./….……. διακήρυξη 
σας.  
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη 
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 
855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που 
τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα 
μας γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………..…………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση 
της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 
παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας 
και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας)...................................... ούτε θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 
δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό 
δικαστική μεσεγγύηση.  
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις 
…../……/…..… οπότε και θα επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με 
έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας 
πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 
όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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