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Δ I A K H P Y Ξ H 

 
Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Ανακοινώσεων και 

Ψηφισμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στον ημερήσιο, πολιτικό, οικονομικό και 

επαρχιακό τύπο, για ένα (1) έτος. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος, 

2. Το άρθρο 4, παρ. 6, του N.Δ. 4578/1966 (ΦEK Α΄234), περί "Kυρώσεως 

πράξεων Yπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων ",  

3. Το Ν.Δ. 496/1972 (ΦΕΚ Α΄204), «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.»,  όπως ισχύει.  

4. Το  Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 

5. Το Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ Α΄125) «Περί Φ.Π.Α.», 

6. Το Π.Δ. 377/1989 (ΦEK Α΄166), "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ  και 

AΓΣA", 

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

Εκπαίδευσης», 

8. Το  Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43), άρθρο 24,  σχετικά με την παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος, 

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

Συναφών θεμάτων», όπως ισχύει,  

10. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄30), άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση 

της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
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σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

11. Το Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α’ 135) «Πτωχευτικός Κώδικας», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

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

όπως ισχύει, 

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

περί Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ Β΄1291/11-8-2010), 

14. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) ενίσχυση διαφάνειας  με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις, όπως επικαιροποιήθηκε από το Ν.4210/2013, 

15. Το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141) περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Ευθύνης», 

16. Το Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων», 

17. Το Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων», όπως ισχύει, 

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

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

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

των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

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

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο», 

21. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120)  «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο 

ΣΤ’ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85), 

22. Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄242) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες 

διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β), 

23. Το  Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των 

διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου», 

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

Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

25. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
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Οικονομίας οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει, 

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

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,   

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

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

ισχύει, 

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

Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 

φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 126/ τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ./26-3-2013), «Συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου 

Πειραιώς σύμφωνα με το ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», 

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

2013 Διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ, για τον διορισμό Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 

31. Την υπ. αριθμ. 20144795/22-7-2014 απόφαση του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΦΕΚ Β΄2118/01-08-2014) για τον ορισμό 

Αναπληρωτών Πρύτανη, Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και Καθορισμό Σειράς 

Αναπλήρωσης, 

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

Πανεπιστημίου Πειραιώς «Ορισμός Αναπληρωτή Πρύτανη, Μεταβίβαση 

Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Β΄ 1394/19-5-2016),  

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

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υπ. αριθμ. 

20163554/27-6-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

(ΦΕΚ 341/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /1-7-2016),  

34. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 20171900/5-4-2017 Απόφαση Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Μεταβίβασης των 

Αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη» (ΦΕΚ Β΄ 1301). 

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

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 1781), 

36. Την από 20-10-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για 

την έγκριση σκοπιμότητας της διενέργειας της δαπάνης. 

37. Την από 20-10-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για 
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την έγκριση της διακήρυξης.  

38. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 20175789/20-10-2017 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 

υπηρεσιών δημοσίευσης Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Ανακοινώσεων και 

Ψηφισμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στον ημερήσιο, πολιτικό, οικονομικό και 

επαρχιακό τύπο, για ένα (1) έτος, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό 

ποσό 9.677,42€ και Φ.Π.Α. 24% 2.322,58€). 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2017 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2017 

Ημέρα: Τετάρτη  

Ώρα: 10:00 π.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 

Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4ος 

όροφος, Αίθουσα Συγκλήτου  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79970000-4 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

12.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής 

 

ΠΡΩΤΟΚ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20175795/23-10-2017 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  κα Μέξη Γεωργία, κα Μαρίνα Τερζόγλου, 

τηλ.:210 4142239, 2241, fax. 210 4142469,  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  Σελ. 7  

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελ. 7 

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελ. 7 

ΑΡΘΡΟ 4  ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  Σελ. 7  

ΑΡΘΡΟ 5 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Σελ. 7 

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   Σελ. 8 

ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σελ. 11 

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -

ΓΛΩΣΣΑ 

Σελ. 13 

ΑΡΘΡΟ 9 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελ. 18 

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελ. 18 

ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  Σελ. 19 

ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Σελ. 19 

ΑΡΘΡΟ 13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελ. 20 

ΑΡΘΡΟ 14 ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Σελ. 21 

ΑΡΘΡΟ 15 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Σελ. 21 

ΑΡΘΡΟ 16 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Σελ. 22 

ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  Σελ. 23 

ΑΡΘΡΟ 18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Σελ. 24 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  Σελ. 27 

ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σελ. 27 

ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 28 

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΛΗΡΩΜΗ Σελ. 29 

ΑΡΘΡΟ 23 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Σελ. 29 

ΑΡΘΡΟ 24  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  Σελ. 30  

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σελ. 33 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Σελ. 34 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  Σελ. 36 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ   

ΤΕΥΔ Σελ. 43  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καραολή & Δημητρίου 80 

ΠΟΛΗ Πειραιάς 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ  185 34 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 41 42239-2241 

ΦΑΞ 210 4142469 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (URL) 

www.unipi.gr 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  κα Μέξη Γεωργία, κα Μαρίνα 

Τερζόγλου  τηλ.:210 4142239, 

2241 fax. 210 4142469,  

email: mexi@unipi.gr 

marinaterz@unipi.gr 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης 

Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Ανακοινώσεων και Ψηφισμάτων του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, στον ημερήσιο, πολιτικό, οικονομικό και επαρχιακό τύπο, για ένα (1) 

έτος. Τα είδη των δημοσιεύσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Α και Β. Οι 

Τεχνικές Προδιαγραφές των παραπάνω κατηγοριών περιγράφονται αναλυτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσης διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων  

ευρώ (12.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. (καθαρό ποσό 9.677,42€ 

και Φ.Π.Α. 24% 2.322,58€) και μέχρι μη υπέρβασης του εν λόγω ποσού.  Η 

δαπάνη θα δεσμευθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2018.  

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Η διακήρυξη του διαγωνισμού και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθούν στον Διαδικτυακό τόπο 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς. (http://www.unipi.gr)  

 

 

 

mailto:mexi@unipi.gr
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ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

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

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που 

προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 ν. 

4412/2016).  

(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

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

περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.  

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο 

διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 

394/2000, ολομέλεια). 

 

Λόγοι αποκλεισμού  

 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 

1. Εάν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:  

    Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

2 της απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.  

    Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 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, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

    Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ Α΄48). 
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    Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική  αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α` 

166). 

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (ΦΕΚ Α` 215). 

 

Σημείωση: 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. 

 

 Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν 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. 

(άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 

 

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

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
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3. Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση 

από τον οικονομικό φορέα των ισχυουσών υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας).  

4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση του διαγωνισμού.  

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

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

λιγότερα παρεμβατικά, μέσα.  

6. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

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

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  

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

οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το 

οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του. 

9. Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.  Επίσης, εάν η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι οι οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η παρούσα παράγραφος παύει να 

εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 

την καταβολή τους. 

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

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 
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της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016.  

11.  Εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.  

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

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

74 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

7.1 ΤΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 10:00 π.μ., στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & 

Δημητρίου 80, Πειραιάς, 4ος όροφος, αίθουσα Συγκλήτου, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού, που έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.   

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, 

Πειραιάς, 4ος όροφος, Αίθουσα 

Συγκλήτου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017,  

 10:00 π.μ.  

 

7.2  ΤΟΠΟΣ / ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ 

(άρθρο 121 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 4412/2016) και μέχρι την ημέρα και ώρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 

και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μίας 

μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  

Οι προσφορές υποβάλλονται με: 

(α) κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αρχής,   
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(β) ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς το 

Πανεπιστήμιο. 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, 

περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον 

έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, το αργότερο μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή μέχρι και τις 8 

Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρμόδιοι υπάλληλοι για 

την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Μέξη Γεωργία και η κα Μαρίνα 

Τερζόγλου (4ος όροφος, γραφείο 428, τηλ. 210 4142239, 210 4142241, φαξ. 210 

4142469 και e-mail: mexi@unipi.gr, marinaterz@unipi.gr). Το Πανεπιστήμιο δεν 

φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 

ακόμα κι αν το Πανεπιστήμιο ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται 

στο Πανεπιστήμιο με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και 

ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την 

Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της 

προθεσμίας παραλαβής προσφορών, 

(γ) κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας 

διαγωνισμού, ήτοι στις 8 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

π.μ., εφόσον προηγουμένως έχουν πρωτοκολληθεί. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη 

επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) 

και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. Οι Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

Το Πανεπιστήμιο παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 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 το Πανεπιστήμιο να παρατείνει τις 

προθεσμίες.  

 

mailto:mexi@unipi.gr
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Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

 

 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση 

είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΓΛΩΣΣΑ 

 

Α.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 

(κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

ακόλουθα: 

α) η λέξη Προσφορά, 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους 

τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του ν. 4412/2016, 

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

οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

94 του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα 

προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. Στην Τεχνική Προσφορά δεν 

περιέχονται, επί ποινή αποκλεισμού, οικονομικά στοιχεία. Αν τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 

κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

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

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 95 του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα 

προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Παράλληλα θα κατατεθεί και αντίγραφο τους σε ηλεκτρονική μορφή 

(CD), σε μορφή Microsoft Word ή Microsoft Excel, όπου απαιτείται. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α' 188). Στα έγγραφα της 

σύμβασης του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά 

και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική. 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Στον φάκελο με την ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

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

4412/2016), 

θα περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Συμπληρωμένο το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 

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

εκπροσώπους των συμμετεχόντων εταιριών, το οποίο πρέπει να υποβάλουν 

υποχρεωτικά, εις διπλούν, με πρωτότυπη υπογραφή και στα δύο 

αντίγραφα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Δ. 

Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του ανωτέρου εντύπου, όσον αφορά το 

Μέρος III A., πρέπει να υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο που είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή 

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

ιδίως:  

Α) για τις εταιρίες Ε.Π.Ε. και Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές,  

Β) για τις εταιρίες Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

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

ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της 

διαδικασίας ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης. 
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 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον 

προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο 

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

διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.  

 

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

ισχύει, στην οποία να αναφέρεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν 

έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο 

ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. 

 

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, οικονομικού φορέα. 

 

Γ. Στον φάκελο με την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:   

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

 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει: 

Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο. 

Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές προδιαγραφές, 

όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης διακήρυξης. 

Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα 

είδη, επί ποινή αποκλεισμού. 

 
Στην περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής 

Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με 

εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 

στοιχεία εξοπλισμού που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς είναι να πληρούνται 

όλοι οι τεχνικοί όροι και να έχουν προσκομισθεί όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.   

 

Δ. Στον  φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

(άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016)  

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:   
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Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) αντίγραφο και το ηλεκτρονικό αρχείο της οικονομικής 

προσφοράς σε CD-ROM σε μορφή Microsoft Word ή Excel (το CD-ROM δεν είναι 

υποχρεωτικό να υποβληθεί εις διπλούν), σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» της 

παρούσας διακήρυξης.  

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού, τις κατηγορίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», της παρούσης διακήρυξης, συμπληρωμένο ευκρινώς με: 

 Το ποσοστό Φ.Π.Α., αριθμητικώς και ολογράφως. 

 Το ποσοστό έκπτωσης, αριθμητικώς και ολογράφως. 

Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος 

με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του 

υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη 

διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στις προσφορές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς οι τιμές των 

προσφερόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται από τον διαγωνιζόμενο. 

 

Οι τιμές θα πρέπει να παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο δεν θα γίνονται 

αποδεκτές. 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί 

υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης. 

 

Οι τιμές των δημοσιεύσεων καθορίζονται στην απόφαση με αριθμό 2/82452/0020 

του Υπ. Εσωτερικών & Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2441/2-12-2008 

Τεύχος Β΄). 

Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) θα αναγράφεται αριθμητικώς και 

ολογράφως και θα είναι ενιαίο για το σύνολο των προσφερόμενων 

υπηρεσιών: 

Α) Στο τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τις υπηρεσιακές δημοσιεύσεις του 

Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ που καθορίζονται από τις Υπουργικές αποφάσεις και 

Β) Στο εμπορικό τιμολόγιο των εφημερίδων που ισχύει κάθε φορά για τις 

δημοσιεύσεις τις αναφερόμενες σε μη καθαρά υπηρεσιακές ανακοινώσεις. 

Το ποσοστό της έκπτωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από είκοσι τοις 

εκατό (20%). 
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Η σύμβαση θα συναφθεί βάσει των προσφερόμενων υπηρεσιών και μέχρι μη 

υπέρβασης του ενδεικτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο δεν δεσμεύεται στην πραγματοποίηση του 

ακριβούς αριθμού δημοσιεύσεων Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Ανακοινώσεων και 

Ψηφισμάτων στον ημερήσιο, πολιτικό, οικονομικό και επαρχιακό τύπο, για ένα  (1) 

έτος. 

Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο και θα υπολογίζεται στο ποσό που θα 

προκύπτει μετά την αντίστοιχη έκπτωση. Εφόσον από την προσφορά δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση τότε η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή όρο για 

σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ ξένου νομίσματος και ΕΥΡΩ, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Η οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Υπέρβαση του προϋπολογισμού συνεπάγεται τον αποκλεισμό της προσφοράς. 

 

Οι τιμές της προσφοράς, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ (€). Στις 

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

και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο.  

 

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

από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, σε ευρώ.  

 Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 

προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Συγκλήτου 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών 

οργάνου.  

 Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, 

για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη 

πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  

 Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, 





 18 

το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 

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

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

ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

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

είναι σε δέσμευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΟ 9 – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

(άρθρο 97 Ν.4412/2016)  

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι 

(120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με 

την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 για τους 

οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός 

εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 

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

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

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

διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(άρθρα 26 & 100 Ν.4412/2016) 

 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

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

από τη σχετική Διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο 

μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  
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Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 

των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού, θα 

κινηθεί ως εξής: 

Καταρχήν αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς. Στη συνέχεια 

αποσφραγίζει τον υποφάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τις 

τεχνικές προσφορές, τα ελέγχει και τα μονογράφει. Στη συνέχεια προχωρεί στην 

αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονομικών προσφορών μόνον εκείνων, που 

οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα 

ζητούμενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά, τις μονογράφει και μονογράφει 

επίσης το περιεχόμενο τους.  

Όλοι οι φάκελοι και τα περιεχόμενά τους μονογράφονται από την αρμόδια 

επιτροπή.   

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 για 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ). 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 

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

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

σχετικής διακήρυξης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται 
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από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

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

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

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

δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς 

τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής 

των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 

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

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

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με 

τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και 

με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

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

των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση 

συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας 

σύμβασης. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 

σύμφωνα με τα ως άνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 

αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 

εγγράφων της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(Ν.4412/2016 άρθρα 100 & 105 ). 

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που έχει 

καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, αφού αυτή έχει γίνει αποδεκτή κατά τη 

φάση της τεχνικής αξιολόγησης.   

Ως τεχνικά αποδεκτές προσφορές θεωρούνται εκείνες που ικανοποιούν 

τουλάχιστον τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α της 

παρούσας διακήρυξης.    

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:   

1) Το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των 
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προσφερόμενων υπηρεσιών. 

2) Η συμφωνία της κάθε προσφοράς προς τους όρους και τις απαιτήσεις της 

παρούσας διακήρυξης. 

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών ή αν αυτό δεν 

αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα 

από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. 

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν γίνονται 

δεκτές, εκτός αν α) αυτές θεωρηθούν από την Επιτροπή ως ευνοϊκές για το 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς ή β) κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια 

ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών 

των οικονομικών φορέων. 

Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή 

προσφορά και δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, ισοδύναμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων. 

Στην περίπτωση της ως άνω παραγράφου, στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας 

σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών στα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται 

ότι η ανάθεση γίνεται είτε στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς είτε στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, ανάλογα με την βαρύτητα 

του κάθε κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ 

τους στα έγγραφα της σύμβασης. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή 

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

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού 

συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης 
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και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

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

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση 

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

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

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 

αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

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

επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. 

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

περισσότερες προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 

προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 

73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 

στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 

μέλη ενώσεων. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. 

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών 

υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να 

προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης 

προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

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

αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των 

προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του  βιβλίου Ι του ν. 

4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

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

του ν. 4412/2016. 

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 

ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

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

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 

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

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

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

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

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

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

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή 

να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή 

η παράλειψη. 

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

ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο 

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

λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

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

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και 

την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή 

μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του ν. 

4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο 

διοικούν όργανο του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

ν.4412/2016. Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο, βάσει της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής και εφόσον πληροί 

όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που θέτει η παρούσα διακήρυξη.  

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι  (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
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έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 

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

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 

του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

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

 

ΑΡΘΡΟ 18 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

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

αναθέτουσα αρχή τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) 

ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 

αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται 

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

4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα 

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

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

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

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις 
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επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, 

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

Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση 

του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα 

δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

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

οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
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ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' 

ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 

τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

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





 27 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με 

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

επί αποδείξει.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

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

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση 

της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 

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

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται 

το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: 

α) οι διατάξεις του παρόντος, 

β) οι όροι της σύμβασης και 

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η ανάθεση, είναι υποχρεωμένος να 
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προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση του έργου, της οποίας συνημμένο σχέδιο 

προσαρτάται ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία που θα του κοινοποιηθεί 

η ανακοίνωση της κατακύρωσης. 

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

οριζόμενη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον 

επόμενο στην κατάταξη μειοδότη. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

- Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε 

περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του 

συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και 

έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει 

τεθεί στην διακήρυξη. 

- Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που 

παραδόθηκαν. 

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

- Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Εάν ο ανάδοχος δεν φανεί συνεπής προς τις υποχρεώσεις του ή εκτελεί πλημμελώς 

τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς άλλη διαδικασία, καταγγέλλεται η 

σύμβαση του και αναστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 

σύμφωνα με τη σύμβαση προς τον ανάδοχο από την υπηρεσία, που έχει το 

δικαίωμα να προσλάβει άλλον προμηθευτή. 

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

του άρθρου 203 του ν. 4412/2016.  

Για τυχόν άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της 

σύμβασης, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016.  

Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο οποιουδήποτε άλλου κειμένου 

(προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης) 

 

ΑΡΘΡΟ 21- ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ο ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, για διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 22 – ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδονται 

στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (σχετικό τιμολόγιο, 

ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, ποινικό μητρώο 

νομίμου εκπροσώπου και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη 

αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου) και κατόπιν προσκόμισης των 

αντιτύπων των εφημερίδων στις οποίες έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις και 

όλων των απαραίτητων παραστατικών από την ανάδοχο εταιρία.  

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος, είναι NΠIΔ και δεν επιθυμεί τα χρήματα να 

μεταβιβασθούν σε λογαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε Εμπορική Τράπεζα, τα 

δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, είναι τα εξής: 

 α. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ A.E, Απόσπασμα Πρακτικών 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της A.E, από το οποίο να προκύπτει ποια 

είναι τα εκπροσωπούντα την Eταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν, με την υπογραφή 

τους πρόσωπα. 

 β. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής, υπέρ προσωπικών εταιρειών 

(Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και EΠE): 

 1. Tο τελευταίο καταστατικό και  

 2. Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο μεταξύ 

επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα, που εκπροσωπούν την εταιρία. 

 
Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το 

Λογιστήριο του Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της 

διαδικασίας. 

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν 

άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 23 – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων & 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 

4, παρ. 3, έβδομο εδάφιο ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. (άρθρο 7 

της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 3335/2014).  

 Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της 

Α.Ε.Π.Π., επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση 
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συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού 

του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που 

αναγράφεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 

4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-

2017). 

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 

της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).  

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 

3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του  

Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43),  θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό 

συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για 

τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). 

 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της 

υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. 

 Ο Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης 

(τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν.4412/2016  

(κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου), όπως ισχύει.  

3. Τυχόν παράταση της διάρκειας της  σύμβασης  με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

4. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 

αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την παροχή των 

εν λόγω υπηρεσιών.  

5. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με 

τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, 

Φακέλων, Προσφοράς κλπ. 

6. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της 

σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή 

να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή 

αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραλαμβάνει από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, οι 

οποίες θα αποστέλλουν με τηλεομοιότυπο ή με e-mail και ταχυδρομικώς τις 

ανακοινώσεις και λοιπές δημοσιεύσεις και να τις δίνει στις εφημερίδες με 

μέριμνα και έξοδα αυτού. Ο χρόνος για την έγκαιρη δημοσίευση στις 
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εφημερίδες θα καθορίζεται κάθε φορά από την ενδιαφερόμενη Υπηρεσία του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει μετά στην 

Υπηρεσία αυτή το σχετικό φύλλο δημοσίευσης εις τριπλούν μαζί με το 

τιμολόγιο που αφορά τη δαπάνη.  

8. Τα φύλλα των δημοσιεύσεων (ανεξάρτητα από το τιμολόγιο), όταν πρόκειται 

για διαγωνισμό πρέπει να στέλνονται στις Υπηρεσίες που έδωσαν την εντολή 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την δημοσίευση. 

9. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποστέλλει σε μηνιαία βάση αναλυτική συγκεντρωτική 

κατάσταση τιμολογίων που έχουν εκδοθεί και τιμολογίων υπό έκδοση. 

10. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης  

κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να 

αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 

11. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης να 

προβεί σε δημοσιεύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του, μέχρι μη υπέρβασης της 

ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 12.000,00€.  

12. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 

συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

13. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα μέχρι 3 μήνες μετά τη λήξη της σχετικής 

σύμβασης και μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος του επόμενου 

σχετικού διαγωνισμού να προμηθεύεται τις υπηρεσίες που αναφέρονται στον 

πίνακα αξιολόγησης από τον μειοδότη του παρόντος διαγωνισμού με τις ίδιες 

τιμές και τους ίδιους όρους και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού  

14. Tο Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του 

αναδόχου. 

15. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Πανεπιστημίου την ορισμένη από την 

παρούσα Διακήρυξη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, λόγω ανωτέρας 

βίας (έκτακτων περιστατικών, καταστροφών κ.λ.π.) το Πανεπιστήμιο διατηρεί 

το δικαίωμα να μεταφέρει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, μετά 

από σχετική ανακοίνωση δίχως επανάληψη της διαδικασίας.   

16. Η παρούσα διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στην διεύθυνση 

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

 

 

 

 

http://www.unipi.gr/
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17. Kάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου 

από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον 

Πειραιά αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. 

 

 

 

 

 

    

                                                              Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς  

                                                                       Ο Αναπληρωτής Πρύτανη     

Οικονομικού Προγραμματισμού 

 

 

             Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης 

 

  

    

    

 





 33 

             Ανήκει στην υπ’  Αριθμ. Πρωτ.: 20175795/23-10-2017 Διακήρυξη 

                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

 

Στην τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν 

πίνακα ο οποίος θα περιέχει αναλυτικά τις υπηρεσίες τις οποίες δεσμεύονται να 

παρέχουν στο Πανεπιστήμιο για το διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα 

προκύψει. Υπόδειγμα του ζητούμενου πίνακα παρατίθεται κατωτέρω. 

 

Κατηγορίες Δημοσιεύσεων Απαίτηση 

Απάντηση 

Υποψηφίου 

Αναδόχου 

Α. Καταχωρίσεις 

στον ημερήσιο και 

περιοδικό Τύπο 

δημοσιεύσεων του 

Δημοσίου και 

Ν.Π.Δ.Δ. που 

αναφέρονται σε 

καθαρά 

υπηρεσιακές 

ανάγκες τρέχουσας 

φύσης 

(προσλήψεις, 

προμήθειες, 

κ.λ.π.)  

α) δημοσιεύσεις που 

καταχωρούνται στον Τύπο που 

κυκλοφορεί σε περισσότερο 

από 5.000 φύλλα κατά 

έκδοση. 

ΝΑΙ 

  

β) δημοσιεύσεις που 

καταχωρούνται στον Τύπο που 

κυκλοφορεί σε λιγότερα από 

5.000 φύλλα κατά έκδοση. 

ΝΑΙ 

  

γ) δημοσιεύσεις που 

καταχωρούνται στον Τύπο 

(πλειστηριασμοί, μειοδοτικοί 

διαγωνισμοί, εκμισθώσεις, 

μισθώσεις, αγορές ακινήτων 

κ.λ.π.) και επιβαρύνουν 

ιδιώτες (τελικοί μειοδότες, 

πλειοδότες). 

ΝΑΙ 

  

B. Δημοσιεύσεις του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., 

εμπορικού περιεχομένου, διαφημίσεις, ξένες 

δημοσιεύσεις, ισολογισμοί, απολογισμοί, 

προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων, ειδικές θέσεις, 

(σελίδες εφημερίδων, περιοδικών), ψηφίσματα, 

κοινωνικά, επιδόσεις δικογράφων, μικρές αγγελίες 

κ.λ.π.  

ΝΑΙ 
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Ανήκει στην υπ’  Αριθμ. Πρωτ. 20175795/23-10-2017  Διακήρυξη 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β ’ :  « Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ »  

 

Κατηγορίες Δημοσιεύσεων 

Τιμή χιλιοστού 

της κάθε 

προσφερόμενης 

κατηγορίας  

χωρίς Φ.Π.Α. 

Ποσοστό 

Φ.Π.Α 

αριθμητικώς 

Ποσοστό Φ.Π.Α 

Ολογράφως 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

αριθμητικώς 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

Ολογράφως 

Α. Καταχωρίσεις στον ημερήσιο και 

περιοδικό Τύπο δημοσιεύσεων του 

Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. που αναφέρονται 

σε καθαρά υπηρεσιακές ανάγκες 

τρέχουσας φύσης (προσλήψεις, 

προμήθειες, κ.λ.π.)  

Τιμολόγιο για 

υπηρεσιακές 

δημοσιεύσεις 

βάσει Υ. Α. ΦΕΚ 

2441/2-12-

2008/τ.Β΄ 

        

  α) δημοσιεύσεις που 

καταχωρούνται στον Τύπο 

που κυκλοφορεί σε 

περισσότερο από 5.000 

φύλλα κατά έκδοση. 

0,30 

β) δημοσιεύσεις που 

καταχωρούνται στον Τύπο 

που κυκλοφορεί σε λιγότερα 

από 5.000 φύλλα κατά 

έκδοση. 

0,20 

γ) δημοσιεύσεις που 

καταχωρούνται στον Τύπο 

(πλειστηριασμοί, μειοδοτικοί 

διαγωνισμοί, εκμισθώσεις, 

μισθώσεις, αγορές ακινήτων 

κ.λ.π.) και επιβαρύνουν 

ιδιώτες (τελικοί μειοδότες, 

πλειοδότες). 

 

 

0,50 
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B. Δημοσιεύσεις του Δημοσίου και των 

Ν.Π.Δ.Δ, εμπορικού περιεχομένου, 

διαφημίσεις, ξένες δημοσιεύσεις, 

ισολογισμοί, απολογισμοί, προσκλήσεις 

γενικών συνελεύσεων, ειδικές θέσεις, 

(σελίδες εφημερίδων, περιοδικών), 

ψηφίσματα, κοινωνικά, επιδόσεις 

δικογράφων, μικρές αγγελίες κ.λ.π.  

Εμπορικό 

Τιμολόγιο 

Ημερησίου - 

Περιοδικού 

Τύπου 
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Ανήκει στην υπ’  Αριθμ. Πρωτ.: 20175795/23-10-2017  Διακήρυξη 

 

           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

Διεύθυνση: Οικονομικού  

Τμήμα Προμηθειών 

Αριθμ. Σύμβ.  ....../2017 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 

 

Για τη δημοσίευση Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Ανακοινώσεων και Ψηφισμάτων του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, στον ημερήσιο, πολιτικό, οικονομικό και επαρχιακό τύπο, για ένα (1) 

έτος. 

 

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης:  ...............  

 

Τόπος : Το κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή - Δημητρίου 80, Πειραιάς. 

 

Συμβαλλόμενοι:  

1. Ο Καθηγητής κ. ................................., Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, ως εκπρόσωπος αυτού. 

 

2. Η εταιρεία .......................................................................................... 

..............................................................................................................., που 

εκπροσωπείται νόμιμα από ........................................... σύμφωνα με το από ...... 

............................ 200.. .............................................................. 

 

 

Μετά τον συνοπτικό διαγωνισμό της......................... και την από ................Απόφαση της 

Συγκλήτου κατακυρώνεται η δημοσίευση Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Ανακοινώσεων και 

Ψηφισμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στον ημερήσιο, πολιτικό, οικονομικό και επαρχιακό 

τύπο, για ένα (1) έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και μέχρι μη υπέρβασης του εν λόγω ποσού, όπως 

περιγράφονται στην παράγρ.1, στο όνομα του δεύτερου από τους συμβαλλόμενους και που στο 

εξής θα αποκαλείται για συντομία “ανάδοχος”, ο οποίος την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους 

όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΟΣΤΟΣ 

Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει τη δημοσίευση Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Ανακοινώσεων και 

Ψηφισμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στον ημερήσιο, πολιτικό, οικονομικό και επαρχιακό 
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τύπο, για ένα (1) έτος, από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, βάσει εντολών 

δημοσίευσης που θα αποστέλλονται με τηλεομοιότυπο ή με e-mail και ταχυδρομικώς από τις 

υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τα  οριζόμενα και στον κάτωθι πίνακα, ως 

εξής: 
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1. Τιμές 

Κατηγορίες Δημοσιεύσεων 

Τιμή χιλιοστού 

της κάθε 

προσφερόμενης 

κατηγορίας  

χωρίς Φ.Π.Α. 

Ποσοστό 

Φ.Π.Α. 

αριθμητικώς 

Ποσοστό ΦΠΑ 

Ολογράφως 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

αριθμητικώς 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

Ολογράφως 

Α. Καταχωρίσεις στον ημερήσιο και 

περιοδικό Τύπο δημοσιεύσεων του 

Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. που αναφέρονται 

σε καθαρά υπηρεσιακές ανάγκες 

τρέχουσας φύσης (προσλήψεις, 

προμήθειες, κ.λ.π.)  

Τιμολόγιο για 

υπηρεσιακές 

δημοσιεύσεις 

βάσει Υ. Α. ΦΕΚ 

2441/2-12-

2008/τ.Β΄ 

        

  α) δημοσιεύσεις που 

καταχωρούνται στον Τύπο 

που κυκλοφορεί σε 

περισσότερο από 5.000 

φύλλα κατά έκδοση. 

0,30 

β) δημοσιεύσεις που 

καταχωρούνται στον Τύπο 

που κυκλοφορεί σε λιγότερα 

από 5.000 φύλλα κατά 

έκδοση. 

0,20 

γ) δημοσιεύσεις που 

καταχωρούνται στον Τύπο 

(πλειστηριασμοί, μειοδοτικοί 

διαγωνισμοί, εκμισθώσεις, 

μισθώσεις, αγορές ακινήτων 

κ.λ.π.) και επιβαρύνουν 

ιδιώτες (τελικοί μειοδότες, 

πλειοδότες). 

0,50 

B. Δημοσιεύσεις του Δημοσίου και των 

Ν.Π.Δ.Δ, εμπορικού περιεχομένου, 

διαφημίσεις, ξένες δημοσιεύσεις, 

ισολογισμοί, απολογισμοί, προσκλήσεις 

γενικών συνελεύσεων, ειδικές θέσεις, 

(σελίδες εφημερίδων, περιοδικών), 

ψηφίσματα, κοινωνικά, επιδόσεις 

Εμπορικό 

Τιμολόγιο 

Ημερησίου - 

Περιοδικού 

Τύπου 
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δικογράφων, μικρές αγγελίες κ.λ.π.  
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Οι προσφερόμενες τιμές παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραλαμβάνει από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα 

αποστέλλουν με τηλεομοιότυπο ή με e-mail και ταχυδρομικώς, τις ανακοινώσεις και λοιπές 

δημοσιεύσεις και να τις δίνει στις εφημερίδες με μέριμνα και έξοδα αυτού. Ο χρόνος για την 

έγκαιρη δημοσίευση στις εφημερίδες θα καθορίζεται κάθε φορά από την ενδιαφερόμενη 

Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει μετά στην 

Υπηρεσία αυτή το σχετικό φύλλο δημοσίευσης εις τριπλούν μαζί με το τιμολόγιο που αφορά τη 

δαπάνη.  

Τα φύλλα των δημοσιεύσεων (ανεξάρτητα από το τιμολόγιο), όταν πρόκειται για διαγωνισμό 

πρέπει να στέλνονται στις Υπηρεσίες που έδωσαν την εντολή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

δημοσίευση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αποστέλλει σε μηνιαία βάση αναλυτική συγκεντρωτική κατάσταση 

τιμολογίων που έχουν εκδοθεί και τιμολογίων υπό έκδοση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με 

τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης  κατακύρωσης και της Προσφοράς 

του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι δημοσιεύσεις θα εξετάζονται από αρμόδια επιτροπή ελέγχου των δημοσιεύσεων και θα 

συντάσσει σχετικό πρακτικό, εντός εύλογου χρόνου από την ημερομηνία παράδοσης κατά την 

αγαθή κρίση του φορέα. 

 

 2. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα σύμβαση, ισχύει για ένα (1) έτος, δηλ. από ......................έως ......................... 

 

3. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδονται στο όνομά του, 

βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (σχετικό τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο 

φορολογικής ενημερότητας, ποινικό μητρώο νομίμου εκπροσώπου και συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου). Η δε πληρωμή του 

αναδόχου θα γίνεται κατόπιν προσκόμισης των αντιτύπων των εφημερίδων στις οποίες έχουν 

γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις και όλων των απαραίτητων παραστατικών από την ανάδοχο 

εταιρία.  

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος, είναι NΠIΔ και δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν σε 

λογαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε Εμπορική Τράπεζα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να 

προσκομίσει, είναι τα εξής: 

 α. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ A.E, Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της A.E, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την 

Eταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν, με την υπογραφή τους πρόσωπα. 
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 β. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής, υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, 

Ετερόρρυθμες και EΠE): 

 1. Tο τελευταίο καταστατικό και  

 2. Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει 

μεταβολή στα πρόσωπα, που εκπροσωπούν την εταιρία. 

 

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο 

του Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. 

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες 

επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων & κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4, παρ. 3, έβδομο εδάφιο 

ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, 

ΦΕΚ Α΄147).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 

που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, 

ΦΕΚ Β΄ 3335/2014).  

 Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί της 

συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή 

συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση 

επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής 

σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 

παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-

2017). 

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 

υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 

ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).  

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 

Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του  Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43),  θα 

παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το 

ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια 

παροχής υπηρεσιών). 

 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης 

με τον ανάδοχο. 

    Ο Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
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4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016  «κανονισμός Προμηθειών του 

Δημοσίου», οι όροι της υπ. αριθμ. πρωτ. 20175795/23-10-2017 διακήρυξης καθώς και η 

προσφορά του ανάδοχου. 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης να προβεί σε 

δημοσιεύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του και μέχρι μη υπέρβασης της ενδεικτικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 12.000,00€.  

Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα μέχρι 3 μήνες μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης και μέχρι 

την ανακοίνωση του αποτελέσματος του επόμενου σχετικού διαγωνισμού να αναθέτει στον 

ανάδοχο την δημοσίευση Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Ανακοινώσεων και Ψηφισμάτων του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, στον ημερήσιο, πολιτικό, οικονομικό και επαρχιακό τύπο, που 

αναφέρονται στον πίνακα με τις ίδιες τιμές και τους ίδιους όρους και εντός του συμβατικού 

προϋπολογισμού. 

Τυχόν παράταση της διάρκειας της  σύμβασης  με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.  

Tο Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση 

ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου.  

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από 

τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. 

Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης οιουδήποτε 

δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη 

γραπτή συγκατάθεση, των συμβαλλόμενων. 

Διαφωνίες και διαφορές, σχετικές με την σύμβαση ή που θα δημιουργηθούν εξ’ αιτίας αυτής, θα 

επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια του Πειραιά, όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο. 

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν, τέσσερα 

(4) όμοια πρωτότυπα. Από τα τέσσερα πρωτότυπα, τα τρία κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο και 

το άλλο έλαβε ο ανάδοχος. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης 

Οικονομικού Προγραμματισμού 
 

Για την Ανάδοχο Εταιρία 

 

                                                                                           

Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης   

 

……………………………… 
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 20175795/23-10-2017 Διακήρυξη     

                                     

                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’   

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

- Ονομασία: [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99206922] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Μ. Τερζόγλου, Γ. Μέξη] 

- Τηλέφωνο: [210 4142241, 210 4142239] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [marinaterz@unipi.gr, mexi@unipi.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.unipi.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης Προκηρύξεων, Διακηρύξεων, Ανακοινώσεων και 

Ψηφισμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στον ημερήσιο, πολιτικό, οικονομικό και επαρχιακό τύπο, 

για ένα (1) έτος.  

-CPV: 79970000-4 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





 

 

44 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και 

σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 

το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 

ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή 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 

[] Ναι [] Όχι 
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άλλουςv; 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο 

μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 

θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 

τις περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 





 

 

52 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 

ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

ο εξής xxxiii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη 

. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που 

έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxviii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 

ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxxxix, ιδίως 

τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 

ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την 

εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης 

της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχωνxl όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό 

ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα 

και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο 

της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 

έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του 

τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxli 

το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της 

σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 

οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 

οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης 

της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 

από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον 

συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάxlii, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxliii 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]xliv 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlv, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlvi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής 

ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

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

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ). 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

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

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxviii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxix Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xl Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xli Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xlii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xliii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlvi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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