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Δ I A K H P Y Ξ H 

 

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των ανελκυστήρων 

των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος. 

2. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ». 

3. Τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 

4. Το Π.Δ. 377/89 (ΦEK 166/α/89), "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ  και AΓΣA". 

5. ΤοΝ Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών 

του Κράτους και Άλλες Διατάξεις». 

6. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

θεμάτων». 

7. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.». 

8. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.». 

9. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά με την παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

10. Το άρθρο 4, παραγ. 6, του N.Δ. 4578/66, περί "Kυρώσεως πράξεων Yπουργικού Συμβουλίου 

και άλλων τινών διατάξεων " (ΦEK 234 A’).  

11. Τον Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της 

ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

12. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως 

ισχύει σήμερα. 

13. Το Ν.3861/2010 ενίσχυση διαφάνειας  με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως επικαιροποιήθηκε από το Ν.4210/2013. 

14. Τον Ν. 3310/2005, άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

15. Τον Ν.3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης». 

16. Τον Ν.4009/6-9-11 περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών 

και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

Διεύθυνση: Οικονομικού 

Τμήμα: Προμηθειών 

Καραολή & Δημητρίου 80 

185 34 Πειραιάς  

Πληροφορίες: Γιαννάκη Αικατ. 

τηλ.: 210 4142371 

Fax: 210 4142469 

 

Πειραιάς, 20-12-2016 

Αριθμ. Πρωτ.: 20167371 
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17. Το Π.Δ.122/2012 «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων 

Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)». 

18.  Τον Ν.4013/2011(Φ.Ε.Κ.204/Α/2011), άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

19.  Το ΦΕΚ 126/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-3-2013, Συγκρότηση σε σώμα του Συμβουλίου του 

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

20. 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. 

21. Τον Ν.4250/26-03-2014, άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών 

Δημοσίου». 

22. Το ΦΕΚ Β2118/01-08-2014 για τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη, Μεταβίβαση 

Αρμοδιοτήτων και Καθορισμός Σειράς Αναπλήρωσης. 

23. Το ΦΕΚ 1394/19-05-2016 για τον ορισμό Αναπληρωτή Πρύτανη, Μεταβίβαση 

Αρμοδιοτήτων. 

24. Το Ν.4281/08-08-2014 περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.   

25. Την από 15/12/2016 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την έγκριση 

διακήρυξης του διαγωνισμού. 

26. Την αριθμ. πρωτ.:20167201/15-12-2016 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 οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ, ανάδειξης αναδόχου συντήρησης των ανελκυστήρων 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων των 

κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ 

(15.000,00€),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως εξής; 

α) Έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την τακτική 

συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 

β) Μέχρι μη υπέρβασης των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών που τυχόν απαιτηθούν για την 

επιδιορθωτική συντήρηση (αποκατάσταση πιθανών βλαβών) που δεν περιλαμβάνονται στη 

τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων. 

Η εν λόγω συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 

του έτους 2017. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2017, ημέρα και ώρα 12:00 

μ.μ. στο τμήμα Πρωτοκόλλου, 4ος όροφος, στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 

Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Καραολή και Δημητρίου 80, 4ος όροφος, 

αίθουσα Συγκλήτου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12 Ιανουαρίου 2017, 12:00 μ.μ. 

 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί  στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς: www.unipi.gr 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του έργου ορίζεται : 

 Η περιοδική συντήρηση και επιδιορθωτική συντήρηση (συμπεριλαμβανομένων των 

αναλώσιμων υλικών) των ανελκυστήρων που λειτουργούν στα κτίρια του Πανεπιστημίου 

Πειραιά, όπως αναλυτικά φαίνεται στον κατωτέρω Πίνακα Ι.  

 Η αποκατάσταση των παρατηρήσεων του φορέα πιστοποίησης και επιπλέον προβλημάτων. 

 Πλήρη αποκατάσταση της επικοινωνίας εντός και εκτός του κτιρίου έκτακτης ανάγκης.  

 Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 Η καταχώρηση των ανελκυστήρων στις αρμόδιες υπηρεσίες και η έκδοση ή ανανέωση των 

αδειών λειτουργίας τους. 

 Οι ανελκυστήρες θα συντηρούνται – ελέγχονται προληπτικά δύο φορές τον μήνα (μία ανά 

δεκαπενθήμερο), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Με την εγκατάσταση του αναδόχου συντηρητή θα πρέπει να καταρτιστεί λίστα εργασιών και 

ελλείψεων στους έντεκα (11) ανελκυστήρες ώστε να μπορεί να εκδοθούν τα σχετικά 

πιστοποιητικά από αναγνωρισμένου φορέα εντός της 1ης συντήρησης αυτών (στο 15νθήρο από 

την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης). 

 

Πίνακας Ι 

Κτίρια 

α/α 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Β 

Ασανσέρ 
Ελάχιστη συχνότητα 

περιοδικής συντήρησης 

Καραολή & Δημητρίου 

80  

1, 2, 3, 4 4 1 φορά κάθε 15 ημέρες 

Καραολή & Δημητρίου 

80 

βιβλιοθήκη 1 αναβατόριο 1 φορά κάθε 6 μήνες 

Δεληγιώργη 105-107  5 1 1 φορά κάθε 15 ημέρες 

http://www.unipi.gr/


 
5 

Ανδρούτσου 150  6, 7 2 1 φορά κάθε 15 ημέρες 

Γρ. Λαμπράκη 21 8, 9 2 1 φορά κάθε 15 ημέρες 

Γρ. Λαμπράκη 126 10 1 1 φορά κάθε 15 ημέρες 

Ζέας 80-82 11 1 1 φορά κάθε 15 ημέρες 

Σύνολο  12  

 

 

Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των παρεχομένων 

υπηρεσιών. Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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

προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και 

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

(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων (άρθρο 

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

από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.  

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

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

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

 

ΙΙ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

 

Στο 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, 
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    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), 

    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, 

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 
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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 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 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 
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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.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.1  ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι από 20/12/2016 μέχρι και 12/01/2017 και ώρα 

12:00 μ.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 μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται επί αποδείξει έως και την 

ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, Γραφείο 428, 4ος  όροφος, Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς.  

Αρμόδιες υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Μαριάνθη Φιλιππάκη και η κα 

Γιαννάκη Αικατερίνη (τηλ. 210 4142091, 210 4142371, φαξ. 210 4142469 και e-

mail:mfilippaki@unipi.gr, kgian@unipi.gr). Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη 

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

θα λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.  

 

2.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Οι Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

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

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

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

είτε από όλους τους οικονομικούς 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. 

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. 

mailto:kgian@unipi.gr
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Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι 

προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα εκατό 

ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η εν 

λόγω διάρκεια μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα για 

επιπλέον εκατόν  ογδόντα (180) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

 

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

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 

είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

 

2.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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

αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά, 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 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», εφόσον απαιτείται 

από τα έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα 

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

προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

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

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

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

σύμβασης. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν.1497/1984 (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. 

 

α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α. 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(Α147)», 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 Α. 

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 διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο 

συμμετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας 

διακήρυξης. 

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

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

συμμετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας 

διακήρυξης. 

 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.  
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 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 

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

οποία να αναφέρεται ότι: 

 ο προσφέρων έχει επισκεφτεί το κτήριο, έχει  αποκτήσει σαφή αντίληψη του 

αντικειμένου, των ειδικών συνθηκών & των υπαρχουσών εγκαταστάσεων,  για τα 

οποία υποβάλλει προσφορά. 

 ο προσφέρων διαθέτει  κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό με τις 

σχετικές άδειες, εργαλεία, μεταφορικά μέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της προμήθειας. 

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  του προσφέροντος, οικονομικού φορέα. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Πέραν των ανωτέρω απαιτούνται :  

1. Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Αρθ. 7 της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425/2008 – ΦΕΚ 2604/Β'/22.12.2008 «Συμπλήρωση 

διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των 

ανελκυστήρων». 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 που να αναφέρουν τον αριθμό και τα προσόντα των 

τεχνικών που απασχολούν. 

3. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης για τουλάχιστον ένα έργο συντήρησης ανελκυστήρων σε 

Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Β. Στον φάκελο με την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   

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

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

δικαιολογητικά τα οποία ιδίως τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του προσφέροντα 

οικονομικού φορέα, και αποδεικνύουν την δυνατότητα του να ανταποκριθεί πλήρως στις 

απαιτήσεις του έργου,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Β΄ και Γ’. 

 Οι   συμμετέχοντες, πριν την κατάθεση της προσφοράς,  θα μπορούν  να   επισκεφτούν τις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και να λάβουν γνώση  της κατάστασης τους. Εάν μετά την 

επίσκεψη διαπιστωθεί ότι θα πρέπει στον κατάλογο των προβλεπόμενων ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων του Παραρτήματος Δ να συμπεριληφθούν και άλλα   ανταλλακτικά που δεν 

περιλαμβάνονται ήδη, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμπληρώσουν τους καταλόγους με 

τα ανταλλακτικά αυτά.  

Τα προτεινόμενα από τους συμμετέχοντες ανταλλακτικά δεν θα ληφθούν υπόψη στην 

αξιολόγηση αλλά οι τιμές τους, εφόσον κηρυχθούν μειοδότες,  θα είναι όμως δεσμευτικές καθ' 

όλο το διάστημα που ισχύει η σύμβαση. 

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

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
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ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   

 

Γ.  Στον  φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

(άρθρο 92 και 95 του Ν. 4412/2016)  

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

προσφοράς του συμμετέχοντος.  

Στην τιμή αυτή θα περιλαμβάνονται: 

Οι εργασίες τακτικής συντήρησης, η αξία των αναλώσιμων υλικών (ενδεικτικές λυχνίες, 

λαμπτήρες φωτισμού θαλάμου, λάδια, γράσα, στουπί κ.λπ.), ρυθμίσεις καθώς και εργασίες 

αποκατάστασης βλαβών, όποτε αυτές  ήθελε παρουσιαστούν, χωρίς το κόστος των 

ανταλλακτικών ή επισκευές στοιχείων (π.χ. περιελίξεις κινητήρων, επισκευές στοιχείων 

μειωτήρα, κ.λπ.) απαιτηθησόμενων για κάθε επισκευή ή αποκατάσταση βλάβης των 

ανελκυστήρων. 

Επίσης οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν οπωσδήποτε τιμοκατάλογο ανταλλακτικών 

(επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ) που θα περιλαμβάνει τιμές ανταλλακτικών αναλυτικά και 

επισκευές στοιχείων εγκατάστασης (π.χ. περιελίξεις κ.λπ.) Ο εν λόγω τιμοκατάλογος θα είναι 

δεσμευτικός για τον συντηρητή και για όλη τη χρονική περίοδο που  ισχύει η σύμβαση. Η  

εξεύρεση  των  ανταλλακτικών περιλαμβάνεται  στην συμβατική υποχρέωση του συντηρητή και 

ο χρόνος εξεύρεσης τους περιλαμβάνετε στον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. 

Στην οικονομική του προσφορά(Παράρτημα Ε) 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. 

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.  

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. Προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, δεν  θα 

απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι, οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις, από την αρμόδια Eπιτροπή. 

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 

απορρίπτεται. Oι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου 

αναδόχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

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

άποψη προσφοράς,  βάσει τιμής, σε ευρώ. 

Επίσης  θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  επιβάρυνση, 

εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο.  

 Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.  

 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. 

 Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 

Ελληνική γλώσσα. 

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

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής 

και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

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

δέσμευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες  

 

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

I. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα  έξι 

(6) μηνών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι 

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

4412/2016, άρθρο 97, παρ. 4  και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους 

ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) μήνες. 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 
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τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν 

τις προσφορές τους. 

 

2.5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

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

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν. 4412/2016, άρθρα 26 & 100) 

 

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

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

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας 

αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσμες.  

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.   

 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 κοινoποιείται 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.  

 

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
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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 πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται 

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

λαμβάνεται υπόψη. 

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

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

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

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

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

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

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (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. 

 

3.3 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 επιλογή του Αναδόχου (μειοδότη) θα γίνει με βάση τον πίνακα στο Παράρτημα Ε – 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα 

προσφέρει τη μικρότερη τιμή Μ η οποία προκύπτει από το άθροισμα της τιμής 

συντήρησης Α και από το σταθμισμένο άθροισμα των ανταλλακτικών στους πίνακες 

Σ1-Σ5.  

 

3.4 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

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

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του ν. 4412/2016 ή 

υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 

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

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

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

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

ν. 4412/2016. 

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

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

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

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

πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. 

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

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

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

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

αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. 

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

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

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

προσήκουσα κατάθεση τους. 

 

3.5 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 απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  βιβλίου Ι του ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

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

4412/2016. 

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

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

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

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

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

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

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

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

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

3.6 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 ανά ομάδα ειδών, σε ένα ανάδοχο για κάθε ομάδα. Οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μία ή σε περισσότερες ομάδες. Για κάθε ομάδα στην 

οποία συμμετέχουν, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το 

σύνολο των ειδών. 

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 δέκα 

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

 

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

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

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

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
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υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση 

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

 

3.7 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 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: 
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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. 

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 
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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. 

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. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

4.1 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 προσέλθει για να 

υπογράψει τη σύμβαση του έργου, της οποίας συνημμένο σχέδιο προσαρτάται ως αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ), 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. 
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Ο Ανάδοχος ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει : 

I. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης - ίση με 5% της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

II. Θα καταθέσει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, το οποίο θα αφορά: 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

1. Ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει τον ανελκυστήρα σε 

αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία για την κάλυψη της αστικής ευθύνης του 

Πανεπιστήμιου & του συντηρητή από κάθε ατύχημα, και συγκεκριμένα: 

 για μεμονωμένο ατύχημα (σωματικές βλάβες ή θάνατο συμπεριλαμβανομένης και της 

χρηματικής ικανοποιήσεως για ηθική βλάβη & ψυχική οδύνη τουλάχιστον μέχρι του 

ποσού των 30.000 €, 

 για ομαδικό ατύχημα όσοι και να είναι οι παθούντες ή οι δικαιούχοι αθροιστικά για 

σωματικές βλάβες τουλάχιστον μέχρι του ποσού των 60.000 €, 

 για υλικές ζημιές, σε πράγματα ή και ζώα που ανήκουν σε τρίτους (για κάθε ατύχημα 

ή σειρά ατυχημάτων που έχουν την ίδια αιτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

δικαιούχων, τουλάχιστον μέχρι του ποσού των 30.000 €, 

 για περισσότερα του ενός ατυχήματα τουλάχιστον μέχρι του ποσού των 120.000€. 

2. Η διάρκεια της ασφάλισης αυτής θα ισχύει όσο θα διαρκεί και η παρούσα σύμβαση. 
 

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 συντηρητής 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 άλλο συντηρητή. 

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.  

 

4.2 ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 

τα εξής δικαιολογητικά: 
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α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται 

στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

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

βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (Τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα όπου απαιτείται, 

δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη 

αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου).  

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

λογαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε Eμπορική Tράπεζα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να 

προσκομίσει, είναι τα εξής: 

 α. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ A.E, Aπόσπασμα 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 (Oμόρρυθμες, 

Eτερόρρυθμες και EΠE): 

 1. Tο τελευταίο καταστατικό και  

 2. Bεβαίωση 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.  

 

4.3 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & 

κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 

(ΦΕΚ Α΄204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).  

 Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

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

με τον ανάδοχο. 
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 Επίσης θα γίνεται παρακράτηση φόρου 8% ή 4% επί των προ Φ.Π.Α. ποσών των τιμολογίων 

και αφού αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις. 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 8% ή 4%) περιλαμβάνονται στη 

συνολική καθαρή αξία ανά είδος αποστολής (πλέον Φ.Π.Α.) που προσέφερε ο ανάδοχος, τον 

οποίο και  επιβαρύνουν.  

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

 

4.4 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει :   

1. Την εκτέλεση των εργασιών αυτοπροσώπως ή/και με την συνδρομή κατάλληλου προσωπικού 

του, άρτια εκπαιδευμένου και νόμιμα ασφαλισμένου και με την άμεση εποπτεία και επίβλεψή 

του 

2. Την υποχρέωση να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε δια του 

συνεργείου του, με τη συχνότητα που αναφέρεται στον ανωτέρω Πίνακα Ι. Με την ολοκλήρωση 

των εργασιών σε κάθε περίοδο συντήρησης, ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει στην 

Επιτροπή Παραλαβής σχετική τεχνική αναφορά με τις εργασίες που εκτέλεσε και τυχόν 

προβλήματα που διαπίστωσε.  

3. Την υποχρέωση, σε περιπτώσεις  κλήσεων και αναφορών βλαβών,  να προσέρχεται στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου το αργότερο εντός μιας (1) ώρας από τη ώρα ειδοποίησης και 

να αποκαθιστά άμεσα τη βλάβη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στον ανωτέρω 

χρόνο ή δεν αποκαταστήσει σε εύλογο χρόνο τη βλάβη, το Πανεπιστήμιο δικαιούται να αναθέσει 

σε τρίτους την αποκατάσταση της βλάβης και κάθε ποσό που θα καταβάλλεται για την αιτία 

αυτή θα εκπίπτει από το μηνιαίο τίμημα (αμοιβή) του συντηρητή. 

4. Την υποχρέωση να προβαίνει σε τακτικό καθαρισμό της κάτω απόληξης του φρέατος του 

ανελκυστήρα. 

5. Την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως για όλες τις νόμιμες διαδικασίες και υποχρεώσεις 

του σχετικά με τους ανελκυστήρες την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα ορίσει 

το Πανεπιστήμιο 

6. Την υποχρέωση, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου,  να παρίσταται κατά την επιθεώρηση 

ασφαλείας των ανελκυστήρων και να διεκπεραιώνει τη διαδικασία καταχώρησής τους στην 

αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου, ώστε να αποφευχθούν παρατυπίες και πρόστιμα.  

7. Την υποχρέωση να εκτελεί και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται σε ανωτέρω, αλλά 

που είναι αναγκαία για να επιτυγχάνεται η αποκατάσταση των βλαβών ώστε οι ανελκυστήρες να 

λειτουργούν ομαλά και χωρίς διακοπές, κυρίως δε να λειτουργούν με ασφάλεια ώστε να 

αποτραπούν τυχόν ατυχήματα στους διακινούμενους.  

8. Με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια την πληρωμή του αναγκαίου προσωπικού καθώς 

επίσης  την προμήθεια των λιπαντικών και λοιπών υλικών που απαιτούνται για την τακτική 

συντήρηση των ανελκυστήρων 

9. Να καλύψει με δική του δαπάνη την προμήθεια και τοποθέτηση μικροανταλλακτικών, 

μικροεξαρτημάτων κλπ. το κόστος των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 100,00€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (81,30 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ανά μονάδα 
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τιμολόγησης ανταλλακτικού. Η επιβάρυνση αυτή αφορά σε κάθε απαιτούμενη επισκευή ή 

αναγκαία αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ανταλλακτικών ή εκείνων για τα οποία δεν έχει 

λήξει η εγγύηση.  

10.  Πριν την επισκευή και χρήση εξαρτημάτων και υλικών που αναφέρονται στο Παράρτημα Δ 

και για τα οποία έχουν καταγραφεί τιμές προσφοράς, την υποχρέωση να καταθέτει στην 

Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστημίου σχετική τεχνική αναφορά, να προχωρά δε στην 

ολοκλήρωση της επισκευής εφόσον έχει την έγκρισή της για την επισκευή αυτή. 

11.  Την υποχρέωση να τηρεί καρτέλα συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα στο οποίο θα 

καταχωρούνται από τον αρμόδιο συντηρητή ή νόμιμο εκπρόσωπό του όλες οι επισκέψεις και οι 

εργασίες ανα ημέρα και ώρα,  οι βλάβες που παρουσιάστηκαν και επισκευάστηκαν συντήρησης, 

τα εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν,  τυχόν άλλες παρατηρήσεις. 

12.  Την υποχρέωση σε κάθε επίσκεψη του προσωπικού του, να ενημερώνει την Επιτροπή 

Παραλαβής για το είδος των εργασιών που απαιτούνται  

13. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της  σύμβασης μετά από έγγραφη 

προειδοποίηση του Αναδόχου σε διάστημα ενός μηνός. 

14. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες επιθεώρησης και περιοδικής 

συντήρησης που προβλέπονται από το σχετικό νόμο και τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε. 

15. Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να ειδοποιεί τον συντηρητή για κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία 

του ανελκυστήρα που τυχόν παρατηρήσει, ή θραύση υαλοπινάκων των θυρών ορόφων, και 

ταυτόχρονα να ακινητοποιήσει τον θάλαμο του ανελκυστήρα για πρόληψη οποιουδήποτε 

ατυχήματος. Επίσης, το Πανεπιστήμιο οφείλει να ελέγχει τακτικά την λειτουργία του κομβίου 

κινδύνου του ανελκυστήρα και σε περίπτωση μη λειτουργίας του, οφείλει να ενημερώνει 

αμέσως τον συντηρητή. Αν ο συντηρητής δεν προσέρχεται εμπρόθεσμα για να προβεί στις 

συμφωνημένες ή εκ του νόμου επιβαλλόμενες εργασίες συντήρησης ή δεν προσέρχεται όταν 

καλείται να επέμβει σε βλάβη του ανελκυστήρα, το Πανεπιστήμιο έχει αντίστοιχα το δικαίωμα να 

διακόψει την πληρωμή και να παρακρατήσει το αντίστοιχο ποσό, ενημερώνοντας κάθε αρμόδια 

αρχή για τον ίδιο λόγο. 

16. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης προκύψει έκτακτη ανάγκη αγοράς 

ανταλλακτικών, που δεν έχουν προβλεφθεί στον κατάλογο, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή των εργασιών συντήρησης, στην οποία θα πρέπει να 

επιβεβαιώσει, κατόπιν έρευνας, προκειμένου να εγκριθεί η αγορά, ότι η προσφερόμενη τιμή του 

εν λόγου ανταλλακτικού είναι η χαμηλότερη της αγοράς. 

 

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. 2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του Ν.4412/2016  

(κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 

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

ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. 

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

κείμενες διατάξεις. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα μέχρι 3 μήνες μετά τη λήξη της σχετικής 
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σύμβασης και μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος του επόμενου σχετικού διαγωνισμού να 

αναθέτει στον ανάδοχο την προμήθεια ανταλλακτικών της παρούσης σύμβασης, με τις ίδιες 

τιμές, τους ίδιους όρους και εντός του συμβατικού προϋπολογισμού. 

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

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή μεταφοράς 

φωτοαντιγραφικών, αναλώσιμων και γενικότερα οποιασδήποτε εργασίας απορρέει από την 

σύμβαση που θα υπογραφεί. 

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

ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. 

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 Πρύτανης  

 

 

 

 Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης  
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Ανήκει στην υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:20167371/20-12-2016 Διακήρυξη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

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: [……] 

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

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 

- Τηλέφωνο: [……] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

[……] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

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

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽  

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 

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 

κατάλογοv: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

 

 

 

 

 

(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 

άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο 

μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

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

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

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

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

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

από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης 

που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 

1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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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 ασφάλισηςxxii, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 

της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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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 

δικαίουxxv; 

[] 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 καταστάσειςxxvi : 

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 περιστάσειςxxvii  

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 παράπτωμαxxviii; 

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 συμφερόντωνxxix, 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 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 

ν. 3310/2005xxxii: 

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 εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

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

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

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

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

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

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

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 

αναλογίεςxxxvi 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 yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

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

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

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

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

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

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

. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 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 ιδιωτικούςxl: 

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 υπηρεσίεςxli, 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 

ελέγχωνxlii 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: 

[……] 



 
40 

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 υπεργολαβίαςxliii 

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 

ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]xlvi 
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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 αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

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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Ανήκει στην υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:20167371/20-12-2016 Διακήρυξη 

 

ΠAPAPTHMA Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η  τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν για τους έντεκα (11) ηλεκτροκίνητους 

ανελκυστήρες, καθώς και του αναβατόριου, που είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια του 

Πανεπιστήμιου Πειραιώς, όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

Η συντήρηση των ανελκυστήρων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και 

ειδικά του ΦΕΚ1797/Β/21.12.2005 όπως συμπληρώνεται με τα ΦΕΚ696/Β/3.5.2007, 

ΦΕΚ1111/Β/4.7.2007 και ΦΕΚ2604/Β/22.12.2008. 

Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες υπάγονται σε πρόγραμμα 

υποχρεωτικής συντήρησης με αριθμό συντηρήσεων, όπως καθορίζεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία για δημόσιους χώρους, όχι μικρότερος από είκοσι τέσσερις (24) συντηρήσεις το 

χρόνο ανά ανελκυστήρα  και αποκλειστικά από συνεργείο συντήρησης που κατέχει τις 

απαιτούμενες άδειες. Επίσης θα πρέπει ο ανάδοχος να προσαρμόζεται και στις πιθανές αλλαγές 

της νομοθεσίας. 

Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περιλαμβάνονται και τα 

ακόλουθη ως ελάχιστες προδιαγραφές συντήρησης. 

1. Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να υπόκειται σε συστηματικό έλεγχο της καλής κατάστασης 

και λειτουργίας του. 

2. Έλεγχος του φρέατος, των οδηγών και των στηρίξεων τους, των τροχαλιών, αντίβαρων, 

προσκρουστήρων κλπ. 

3. Έλεγχος του πλαίσιου του ιδίου του θαλάμου, των θυρών και των μηχανισμών τους, 

των κομβιοδοχών του θαλάμου και εξωτερικά σε κάθε στάση, του φωτισμού, του 

κουδουνιού, της ενδοεπικοινωνίας  κλπ. 

4. Έλεγχος λειτουργίας όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας 

(αρπάγες, ρυθμιστές ταχύτητας, διακόπτες κλπ). 

5. Έλεγχος λειτουργίας όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων κινήσεως 

(κινητήρες, τροχαλίες, αυτοματισμοί κλπ). 

6. Έλεγχος κυκλωμάτων, μετρήσεις και καθαρισμός ηλεκτρικών διατάξεων (πίνακες, 

διακόπτες κλπ). 

7. Έλεγχος συρματόσχοινων σε όλη τους τη διαδρομή για μηχανική καταπόνηση ή άλλη 

φθορά. 

8. Έλεγχος όλων των μηχανικών συνδέσεων και στηρίξεων. 

9. Απαραίτητη λίπανση των κινητών εξαρτημάτων. 

10. Έλεγχος εν γένη της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των κατασκευαστικών στοιχείων 

ασφάλειας του ανελκυστήρα σύμφωνα με την νομοθεσία. 

11. Έλεγχος εν γένη των ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων. 
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12. Γενικός καθαρισμός του μηχανοστασίου, του φρέατος, του πυθμένος κλπ και 

απομάκρυνση τυχών άχρηστων ή άσχετων, με τη λειτουργία του ανελκυστήρα, υλικών 

(στερεών, υγρών κλπ) 

13. Γενικά να εξετάζεται ότι άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει την καλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία του ανελκυστήρα. 

14. Ο συντηρητής υποχρεούτο να προβαίνει σε συντήρηση των ανελκυστήρων δύο φορές 

το μήνα, ανά δεκαπενθήμερο, τις εργάσιμες μέρες, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες 

(από 08:00 έως 15:00) παρουσία των αρμόδιων υπαλλήλων του Πανεπιστημίου. 

15. Ο συντηρητής υποχρεούτο να επεμβαίνει σε κάθε κλήση σε περίπτωση εγκλωβισμού 

άμεσα και να αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα. 

16. Ο συντηρητής εκτός από την προβλεπόμενη συντήρηση είναι υποχρεωμένος να 

προσέρχεται στα κτίρια του Πανεπιστήμιου σε περίπτωση βλάβης ανελκυστήρα σε 

διάστημα μικρότερο των δύο (2) ωρών για την αποκατάστασή της. Στην αποκατάσταση 

της βλάβης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την καλή και ασφαλή 

λειτουργία των ανελκυστήρων. 

17. Ο συντηρητής θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των 

ανελκυστήρων σε περίπτωση ατυχήματος. 

18. Ο συντηρητής  είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των 

ανελκυστήρων. Σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα υποχρεούται σε καταβολή 

ποινικής ρήτρας υπέρ το Πανεπιστημίου οριζόμενη στο ποσό των 150,00€ ανά ώρα για 

κάθε ανελκυστήρα, πέραν των τεσσάρων ωρών.  

19. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης 

και ρύθμισης ως και τυχόν βλάβης του κινητήριου μηχανισμού. Στις αμέσως 

προηγούμενες περιπτώσεις ο συντηρητής υποχρεούται να δηλώσει στο Πανεπιστήμιο 

εγγράφως και εγκαίρως τον προγραμματισμό και την προβλεπόμενη διάρκεια της 

αντίστοιχης εργασίας. Ο Συντηρητής δεν μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη προσωπικού, 

τεχνολογικού εξοπλισμού, υλικών και ανταλλακτικών για την δικαιολόγηση 

καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της λειτουργίας των ανελκυστήρων. 

20. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση θα πρέπει να είναι 

ασφαλισμένο. 

21. Οι ανελκυστήρες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένοι με έξοδα του 

συντηρητή, σε ασφαλιστική εταιρεία η οποία θα καλύπτει ευθύνη για ατομικές βλάβες, 

για υλικές ζημιές και για ομαδικό ατύχημα, όπως προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία, και τα ασφαλιστήρια θα πρέπει να προσκομισθούν στο Πανεπιστήμιο.  

22. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα καθοριζόμενα υπό του Νόμου 

συνεργεία σε αριθμό και άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις 

ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που χρησιμοποιεί. 

23. Ο συντηρητής θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε Διπλωματούχος Μηχανολόγος – 

Ηλεκτρολόγος (ή Τεχνική Εταιρεία) εγγεγραμμένος στα μητρώα Συνδέσμου σας 

συντηρητής – εγκαταστάτης ανελκυστήρων. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την 
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προσκόμιση αντίστοιχων βεβαιώσεων. Η ανάληψη της συντήρησης θα πρέπει να γίνει με 

έγγραφες – βεβαιώσεις από την αρμόδια υπηρεσία. 

24. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος με την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων να 

συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα από την νομοθεσία έντυπα (βιβλιάριο παρακολούθησης 

συντήρησης θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία, βιβλίο – ημερολόγιο κλπ). Τα βιβλία 

αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως εντός του χώρου του Πανεπιστημίου θα είναι διαθέσιμα 

ανα πάσα στιγμή για έλεγχο από τους αρμόδιους υπάλληλους του Πανεπιστημίου. 

25. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αναλυτική έκθεση για την κατάσταση 

των ανελκυστήρων το αργότερο εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η 

τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις 

καθώς και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και 30 

μέρες πριν τη λήξη της σύμβασης.  

26. Οι  ανωτέρω  ανελκυστήρες  θα  συντηρούνται  και  επισκευάζονται  σύμφωνα  με  τα  

πρότυπα  Ε.Λ.Ο.Τ.  81.1  για  ηλεκτροκίνητους  και  Ε.Λ.Ο.Τ.   81.2  για  υδραυλικούς  

ανελκυστήρες.  Επίσης  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  Ε.Λ.Ο.Τ.  81 – 80 / 2006  για  τη  

βελτίωση  της  ασφάλειας  των  εγκατεστημένων  ανελκυστήρων.  

27. Την υποχρέωση, μετά το πέρας της ημερομηνίας περιοδικού επανελέγχου για κάθε 

ανελκυστήρα ξεχωριστά, να παρέχει τα σχετικά πιστοποιητικά των έντεκα (11) 

ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς βάσει της ΚΥΑ 28425/Φ.Α.9.2, 

ΦΕΚ.22/Δεκ.2008, από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου καθώς και να προσκομίσει τις 

πρωτοκολλημένες αιτήσεις καταχώρησης ανελκυστήρων από την αρμόδιο υπηρεσία. 
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Ανήκει στην υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:20167371/20-12-2016 Διακήρυξη 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  Νο 1 

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Νο 1 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ, ΠΡΟΣIΠIΝ / ΔIΜΑ(ΑΝI) 

ΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. 

ΘΑΛΑΜΟΥ  8ΣΤΑΣΕΙΣ (5ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 25.75m / 0.95(m/s)(-) 

   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ   Ν / ΦΟΡΤΙΟ  5/375 kg (-) 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  1:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 4xΦ10mm 

   

ΘΥΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,80m x 2,00m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣxΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/ 

  ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,73m x 1,98m, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛ   ΣΗΣ  SELCOM ,3201-HYDRA,3201-SCORPION(ATV 438/1) 

   

ΜΗΧΑΝΗ  / ΤΡΟΧΑΛΙΑ  

MOTORLIFT,ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ, ML 235/42, 1500(rpm), 

5,6(kW), 22,0(A),0 s/n:A29407(1)/ 

  Φ502mm 

ΑΡΠΑΓΗ  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-

2000 UD, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 

  

ΠΕΔΗΣΗΣ, ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ), s/n: 

P+Q=1053  8mm 

  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟΔΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-

2000 UD, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 

  ΠΕΔΗΣΗΣ,ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ), s/n: 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: -,-, , s/n: 

   

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  

MONTANARI GIULIO  RH 200  tripping speed:1.40m/sec  

s/n:20117/2004 

ΟΔΗΓΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T70x70x8mm 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:2xTYPE Tx50x50x5 mm 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN ,1xELASTIC, 1002 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ACLA Werke GmbH,1xELASTIC 300411 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  STA.GE. HELLAS  ELCO 1B  INVERTER  s/n:42736/10, 
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VVVF 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  Νο 2 

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΣΑΜΑΔΟΥ  Νο 2 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ, ΠΡΟΣIΠIΝ / ΔIΜΑ(ΑΝI) 

ΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. 

ΘΑΛΑΜΟΥ  8ΣΤΑΣΕΙΣ (5ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 25.70m / 0.95(m/s)(-) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ   Ν / ΦΟΡΤΙΟ  4/300 kg (-) 

   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  1:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 4xΦ10mm 

ΘΥΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,80m x 2,00m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣxΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/ 

  ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,80m x 1,98m, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛ   ΣΗΣ  SELCOM ,3201-HYDRA,3201-SCORPION(ATV 438/1) 

ΜΗΧΑΝΗ  / ΤΡΟΧΑΛΙΑ  

MOTORLIFT ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ  ML 235/42  1380(rpm)  

5.6(kW)  22.0(A) 1:0  s/n:A29398(-)/ 

  Φ595mm 

ΑΡΠΑΓΗ  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-

2000 UD, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 

  

ΠΕΔΗΣΗΣ, ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ), s/n: 

P+Q=1053  8mm 

  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟΔΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-

2000 UD, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 

  

ΠΕΔΗΣΗΣ,ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ), s/n: βλ. 

ΑΝΟΔΟΥ 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: -,-, , s/n: 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  MONTANARI GIULIO,RH 200D, 1,40m/sec, s/n: 

ΟΔΗΓΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T70x70x8mm 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:2xTYPE T50x50x5 mm 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: ACLA Werke GmbH,1xELASTIC 300411 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ACLA Werke GmbH,1xELASTIC 300411 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

STA.GE. HELLAS  ELCO 1B  INVERTER  s/n:42735/10, 

VVVF 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  Νο 3 

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – DOUBLEX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ  Νο 3 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ, ΠΡΟΣIΠIΝ / ΔIΜΑ(ΑΝI) 

ΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. 

ΘΑΛΑΜΟΥ  6ΣΤΑΣΕΙΣ (5ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 25.70m / 0.97(m/s)(-) 

   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ   Ν / ΦΟΡΤΙΟ  10/750 kg (-) 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  1:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 6xΦ10mm 

ΘΥΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,85m x 2,00m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣxΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/ 

  ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,85m x 2,00m, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛ   ΣΗΣ  SELCOM ,3201-HYDRA,3201-SCORPION(ATV 438/1) 

ΜΗΧΑΝΗ  / ΤΡΟΧΑΛΙΑ  

NUOVA MGT ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ  MGT GM 42S  &  

MOTORLIFT MMRF23550  12CV 

  

1500(rpm)  9.0(kW)  21.5(A) 1:35  s/n:161235(-)/ 

Φ476mm 

ΑΡΠΑΓΗ  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-

2500-UD, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 

  

ΠΕΔΗΣΗΣ, ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ), s/n: 

P+Q=1955  9mm 

  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟΔΟΣ: DYNATECH  PROGRESSIVE, PR-

2500-UD  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 

  ΠΕΔΗΣΗΣ  ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ)  s/n: 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: -,-, , s/n: 

   

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  MONTANARI GIULIO,RH 200, 1.40m/sec, s/n:, 

ΟΔΗΓΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T80x80x9 mm 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:2xTYPE T40x40x5 mm 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: ACLA Werke GmbH,2xELASTIC 300402 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ELASTOGRAN ,1xELASTIC, 1002 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

STA.GE. HELLAS,SISTEL, INVERTER, s/n: VVVF 12 HP  

Νο1  16995-5  19-4-05 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  Νο 4 

I. ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – DOUBLEX ΔΕΞΙΟΣ  Νο 4 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ, ΠΡΟΣIΠIΝ / ΔIΜΑ(ΑΝI) 

ΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. 

ΘΑΛΑΜΟΥ  6ΣΤΑΣΕΙΣ (5ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 25.70m / 0.97(m/s)(-) 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ   Ν / ΦΟΡΤΙΟ  10/750 kg (-) 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  1:1  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ  6xΦ10mm 

   

ΘΥΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,85m x 2,00m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣxΑΥΤΟΜΑΤΕΣ/ 

  ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,85m x 2,00m, ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛ   ΣΗΣ  SELCOM ,3201-HYDRA,3201-SCORPION(ATV 438/1) 

   

ΜΗΧΑΝΗ  / ΤΡΟΧΑΛΙΑ  

NUOVA MGT ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ  MGT GM 42S  &  

MOTORLIFT MMRF23550  12CV 

  

1500(rpm)  9.0(kW)  21.5(A) 1:35  s/n:161236(-)/ 

Φ476mm 

ΑΡΠΑΓΗ  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-

2500-UD, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 

  

ΠΕΔΗΣΗΣ, ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ), s/n: 

P+Q=1955  9mm 

  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟΔΟΣ: DYNATECH,PROGRESSIVE, PR-

2500 UD, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 

  ΠΕΔΗΣΗΣ,ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ), s/n: 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: -,-, , s/n: 

   

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  MONTANARI GIULIO,RH 200, 1.40m/sec, s/n:, 

   

ΟΔΗΓΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T80x80x9 mm 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:2xTYPE T40x40x5 mm 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: ACLA Werke GmbH,2xELASTIC 300402 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ELASTOGRAN ,1xELASTIC, 1002 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

STA.GE. HELLAS,SISTEL, INVERTER, s/n: VVVF 12 HP  

Νο2  16995-5  19-4-05 

 

 

II. Αναβατόριο Βιβλιοθήκης 
Καραολή και Δημητρίου 80 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

Υδραυλικό αναβατόριο μεταφοράς φορτίων 

κατασκευής KLEEMAN 

ΣΤΑΣΕΙΣ / ΕΙΣΟΔΟΙ  4 στάσεων, 2 εισόδων 

   

ΟΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ  200 κιλά 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  Νο 5 

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 105-107 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΠΡΟΣ>Π>Ν / -1 

   

ΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. 

ΘΑΛΑΜΟΥ  7ΣΤΑΣΕΙΣ (5ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 21.50m / 0.63(m/s)(-) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ   Ν / ΦΟΡΤΙΟ  17/1275 kg(-) 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΕΜΜΕΣΗ 2:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 12xΦ11mm 

   

ΘΥΡΕΣ  

ΘΑΛΑΜΟΥ: 0.95m x 2.00m, 1 

ΕΙΣΟΔΟΣxΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ/ 

  ΦΡΕΑΤΟΣ: 1.00m x 2.00m, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛ   ΣΗΣ  EMHTA,ΕΛΟΤ Ι/4-91() 

   

ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ  

KLEEMANN, ΚΖΑ,2xΦ130x12.0x11150(mm), s/n: / 

Φ450mm 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ)   

ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ  KLEEMANN , KL 10, 1 1/2’’, s/n: 

ΑΝΤΛΙΑ (ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ)  

KLEEMANN 

,Τ750,450.0(L/min),28.0(kW),s/n:20576/1997, s/n 

κινητήρα: 

ΑΡΠΑΓΗ  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: CENTODUCATI 

SPA,INSTANTANEOUS 88.01/16, ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ 

  ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ, ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟΔΟΥ), s/n: 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  EMHTA,-, tripping speed:m/sec, s/n:, 

ΟΔΗΓΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T125x82x16 mm 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: ATEK LIFT,2x1610 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

STA.GE. HELLAS,EL.CO Smart.Y, -, s/n: 28kW  36341-

09  28/01/09 

   

ΆΚΑΜΠΤΟΙ / ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Σ   

ΛΗΝΕΣ  ELASTIC,2ST/SN,2’’, 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  Νο 6  

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 150 (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ)  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΠΡΟΣ  Π  Ν / -1 
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ΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. 

ΘΑΛΑΜΟΥ  9ΣΤΑΣΕΙΣ (7ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 25.00m / 0.63(m/s)(-) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ   Ν / ΦΟΡΤΙΟ  5/375 kg(-) 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΕΜΜΕΣΗ 2:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 4xΦ10mm 

   

ΘΥΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,80m x 2,00m, 1 ΕΙΣΟΔΟΣxBUS/ 

  ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,80m x 2,00m, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛ   ΣΗΣ  NTOURAKIS & CO,MN-10() 

   

ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ  ALGI / Φ400mm 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ)   

ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ  ALGI ALFRED GIEHL GmbH &Co.KG, RBV 9 - 1 1/2’’ 

ΑΝΤΛΙΑ (ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ)  

ALGI ALFRED GIEHL GmbH &Co.KG ΑΖΗ-35-370-50 

370,0(L/min) 22,1(kW) 

  s/n:00206353/2000 s/n κινητήρα: 

   

ΑΡΠΑΓΗ  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ,-, ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 

  ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ, ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟΔΟΥ) 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  Δ/Ε 

ΟΔΗΓΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T90x65x14 mm 

   

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: P + S (POLYURETHAN),1xELASTIC, Ε2 

   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

NOMIKOS-KOLIVAS OE,ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΠΛΑΚΕΤΑ CONO, -, s/n: Υ/Δ Α 12 

   

ΆΚΑΜΠΤΟΙ / ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Σ   

ΛΗΝΕΣ  ELASTIC,1ST/SN,1 1/2’’,DN40 1SN 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  Νο 7  

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 150 (ΔΕΞΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΠΡΟΣ  Π  Ν / -1 

ΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. 

ΘΑΛΑΜΟΥ  8ΣΤΑΣΕΙΣ (7ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 22.00m / 0.63(m/s)(-) 

   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ   Ν / ΦΟΡΤΙΟ  8/600 kg(-) 
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΕΜΜΕΣΗ 2:1, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ, 4xΦ10mm 

ΘΥΡΕΣ  

ΘΑΛΑΜΟΥ: 0.65m x 2.00m, 1 

ΕΙΣΟΔΟΣxΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ/ 

  ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,65m x 2,00m, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛ   ΣΗΣ  NTOURAKIS & CO,MN-10() 

ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ  ALGI / Φ400mm 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ)   

ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ  ALGI ALFRED GIEHL GmbH &Co.KG, RBV 9 - 1 1/2’’ 

ΑΝΤΛΙΑ (ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ)  

ALGI ALFRED GIEHL GmbH &Co.KG,ΑΖΗ-30-330-

50,330,0(L/min),22,1(kW) 

ΑΡΠΑΓΗ  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ,-, ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 

  ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ, ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟΔΟΥ) 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  Δ/Ε 

ΟΔΗΓΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T90x65x14 mm 

   

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: P + S (POLYURETHAN),1xELASTIC, Ε2 

   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

NOMIKOS-KOLIVAS OE,ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΠΛΑΚΕΤΑ CONO, -, s/n: Υ/Δ Β 10 

   

ΆΚΑΜΠΤΟΙ / ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Σ   

ΛΗΝΕΣ  ELASTIC,1ST/SN,1 1/2’’,DN40 1SN 

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  Νο 8 

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 21 & ΡΑΛΛΗ & ΔΙΣΤΟΜΟΥ 43 (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ  ΠΡΟΣ  Π  Ν /ΜΑ(ΑΝ  ) 

ΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. 

ΘΑΛΑΜΟΥ  8ΣΤΑΣΕΙΣ (6ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 21.00m / 0.63(m/s)(-) 

   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ   Ν / ΦΟΡΤΙΟ  5/375 kg (-) 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  1:1  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ  4xΦ10mm 

   

ΘΥΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 0.60m x 2.00m  1 ΕΙΣΟΔΟΣxBUS/ 

  ΦΡΕΑΤΟΣ: 0.65m x 1.98m  ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛ   ΣΗΣ  GEA ZITA (ZANTIOTIS) Ε.Θ.1 Α/Β() 
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ΜΗΧΑΝΗ  / ΤΡΟΧΑΛΙΑ  

ZIEHL ABEGG ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ  ZUW160.24-4/16  

1500(rpm)  6.5(kW)  19.0(A) 1:0 

  s/n:26682382(-)/ Φ385mm 

ΑΡΠΑΓΗ  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: ZORLU  B-PSG Z-07  

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ  ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ 

  

(ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ)  s/n:1064/2010,  P+Q=1100-

1500Kg  8mm 

  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟΔΟΣ: ZORLU  B-PSG Z-07  

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ  ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ 

  (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ)  s/n:1064/2010 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: -  -  Χ  ΡΙΣ ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ  s/n: 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  ATEK LIFT  PTAA-3  tripping speed:.75m/sec  s/n: 

ΟΔΗΓΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T70x70x8mm 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:2xTYPE T50x50x5 mm 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN  2xELASTIC, 1002 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ATEK LIFT  1x1610 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

VASSLER(ΑΝΔ.ΒΑΣΙΛΙΕΒ & ΣΙΑ Ε.Ε.)  VASSLER-01  

INVERTER  s/n:10440/10 

   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΤΥΠΟΥ / ΦΟΡΕΑΣ   

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)   

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  Νο 9 

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 21 & ΡΑΛΛΗ & ΔΙΣΤΟΜΟΥ 43 (ΔΕΞΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ  ΠΡΟΣ  Π  Ν /ΜΑ(ΑΝ  ) 

ΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. 

ΘΑΛΑΜΟΥ  8ΣΤΑΣΕΙΣ (6ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 21.00m / 0.63(m/s)(-) 

   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ   Ν / ΦΟΡΤΙΟ  8/600 kg (-) 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  1:1  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ  4xΦ10mm 

   

ΘΥΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 0.75m x 2.00m  1 ΕΙΣΟΔΟΣxBUS/ 

  ΦΡΕΑΤΟΣ: 0.80m x 1.98m  ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛ   ΣΗΣ  GEA ZITA (ZANTIOTIS) Ε.Θ.1 Α/Β() 

   

ΜΗΧΑΝΗ  / ΤΡΟΧΑΛΙΑ  

ZIEHL ABEGG ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ  ZUW160.24-4/16  

1500(rpm)  6.5(kW)  19.0(A) 1:0 
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  s/n:26681382(-)/ Φ385mm 

ΑΡΠΑΓΗ  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: ZORLU  B-PSG Z-07  

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ  ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ 

  

(ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ)  s/n:1061/2010,  P+Q=1100-

1500Kg  8mm 

  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟΔΟΣ: ZORLU  B-PSG Z-07  

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ  ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΑΣ 

  (ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ)  s/n:1061/2010 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: -  -  Χ  ΡΙΣ ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ  s/n: 

   

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  ATEK LIFT  PTAA-3  tripping speed:.75m/sec  s/n: 

ΟΔΗΓΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T70x70x8mm 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:2xTYPE T50x50x5 mm 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN  2xELASTIC, 1002 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: ATEK LIFT  1x1610 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

VASSLER(ΑΝΔ.ΒΑΣΙΛΙΕΒ & ΣΙΑ Ε.Ε.)  VASSLER-01  

INVERTER  s/n:10429/10 

   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΤΥΠΟΥ / ΦΟΡΕΑΣ   

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)   

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  Νο 10 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 126 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ  ΠΡΟΣ?Π?Ν / Δ?ΜΑ(ΑΝ?) 

   

ΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. 

ΘΑΛΑΜΟΥ  10ΣΤΑΣΕΙΣ (8ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 27.00m / 0.81(m/s)(-) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ   Ν / ΦΟΡΤΙΟ  10/750 kg (-) 

   

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  1:1  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ  4xΦ10mm 

ΘΥΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 0.85m x 2.00m  1 ΕΙΣΟΔΟΣxBUS/ 

  ΦΡΕΑΤΟΣ: 0.85m x 1.96m  ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛ   ΣΗΣ  EMHTA E-CE Π.Τ() 

ΜΗΧΑΝΗ  / ΤΡΟΧΑΛΙΑ  

LOHER ΔΙΠΛΟ-ΤΑΧΥΤΟΣ  ADA160L-4/16  1380(rpm)  

7.5(kW)  16.7(A) 1:0  s/n:5977699(-)/ 

  Φ450mm 

ΑΡΠΑΓΗ  ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  -  ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 

  ΤΥΠΟΥ ΣΦΗΝΑ  ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟΔΟΥ)  s/n: 

  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΟΔΟΣ: -  -  Χ?ΡΙΣ ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΟΔΟΥ  -  

s/n: 

   

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  

ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  -  tripping 

speed:m/sec  s/n: 

ΟΔΗΓΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T70x60x12 mm 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ:3xΣΥΡΜΑΤΟΔΗΓΟΙΣΥΡΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: -  0x- 

  ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: -  0x- 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

STA.GE. HELLAS  ELCO 1B  ΔΙΠΛΟΤΑΧΥΤΟΣ  

s/n:24432/06 

   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΤΥΠΟΥ / ΦΟΡΕΑΣ   

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)   

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  Νο 11 

ΖΕΑΣ 80-82 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΘΕΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΠΡΟΣFΠFΝ / -2 

ΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ / ΤΑΧΥΤ. 

ΘΑΛΑΜΟΥ  9ΣΤΑΣΕΙΣ (6ΟΡΟΦΟΣ(ΟΙ)) / 24,20m / 0,63(m/s)(-) 

   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜ   Ν / ΦΟΡΤΙΟ  7/525 kg (-) 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΕΜΜΕΣΗ 2:1  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ  4xΦ10mm 

   

ΘΥΡΕΣ  

ΘΑΛΑΜΟΥ: 0,80m x 2,00m, 1 

ΕΙΣΟΔΟΣxΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ/ 

  ΦΡΕΑΤΟΣ: 0,80m x 2,00m, ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ() 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛ   ΣΗΣ  THMKA HELLAS SA,T.B 78() 

   

ΕΜΒΟΛΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΑ  

KLEEMANN  ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ KZE 

1xΦ130x10,0x12500(mm)  s/n:39998 / Φ400mm 

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ)   

ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΡΑΥΣΗΣ  KLEEMANN , KL 10, 1 1/2’’, s/n: 

ΑΝΤΛΙΑ (ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ)  KLEEMANN  Τ600 300,0(L/min) 13,0(kW) 
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s/n:38714/2000 s/n κινητήρα: 

ΑΡΠΑΓΗ  

ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ: KLEEMANN  INSTANTANEOUS, 

1410315-C  ΑΚΑΡΙΑΙΑΣ 

  ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΚΟ  ΑΠΛΗ (ΚΑΘΟΔΟΥ)  s/n: 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  Δ/Ε 

ΟΔΗΓΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΥ: 2xTYPE T82.5x68.25x9mm 

   

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ  ΘΑΛΑΜΟΥ: ELASTOGRAN ,1xELASTIC, 1002 

   

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  TSIHLIS,HD.EL-1, -, s/n: 27/04/01 

   

ΆΚΑΜΠΤΟΙ / ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ Σ   

ΛΗΝΕΣ  ELASTIC,1ST/SN,1 1/2’’, 
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Ανήκει στην υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:20167371/20-12-2016 Διακήρυξη 

 

ΠAPAPTHMA Δ – ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ € 

1 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΩΣ Φ11 8X19 ΜΕΤΡΟ   

2 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΤΑΧ. ΩΣ 10 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

3 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΤΑΧ. ΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

4 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2 ΤΑΧ. ΩΣ 10 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

5 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ΤΑΧ. ΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

6 Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑΣ 600 KVA ΤΕΜΑΧΙΟ   

7 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

8 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

9 ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 10 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

10 ΦΕΡΜΟΥΙΤ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

11 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 12 X1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ   

12 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 24 X1 ΠΛΑΚΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ   

13 ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ή ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40 X100 ΜΕΤΡΟ   

14 ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100X100 ΤΕΜΑΧΙΟ   

15 ΚΟΥΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100X150 ΤΕΜΑΧΙΟ   

16 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10 HP ME ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ   

17 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20 HP ME ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ   

18 ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ   

19 CONTROL SIMPLEX 2TAX. - 9ΣΤΑΣ.       10ΗΡ          

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

20 CO >1TR0L SIMPLEX 2TAX. - 3ΣΤΑΣ.       20HP          

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

21 CONTROL SIMPLEX 2TAX. - 10ΣΤΑΣ.     10HP          

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

22 CONTROL SIMPLEX 2TAX. - 10ΣΤΑΣ.    20HP          

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

23 ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX 2TAX. ΩΣ   9ΣΤΑΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

24 ΠΛΑΚΕΤΑ SIMPLEX 2TAX. ΩΣ 10ΣΤΑΣ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

25 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΡΜ. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

26 ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ   

27 ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ   

28 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ500/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

29 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ500/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

30 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ500/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

31 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ700/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

32 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ700/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

33 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ700/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

34 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ500/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

35 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ500/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

36 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ500/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

37 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ700/4 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   
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38 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ700/6 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

39 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΗ Φ700/8 ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

40 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ500/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

41 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ500/6ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

42 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ500/8ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

43 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ700/4ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

44 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ700/6ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

45 ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ Φ700/8ΣΥΡΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ   

46 ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 8 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

47 ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 14 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

48 ΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

49 
ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. 

ΩΣ 10HP 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

50 
ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. 

ΩΣ 14HP 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

51 
ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧ. 

ΩΣ 20HP 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

52       

53       

54       

55       

ΣΥΝΟΛΟ: Σ1    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ2 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ € 

1 ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 40Α ΤΕΜΑΧΙΟ   

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 80Α ΤΕΜΑΧΙΟ   

4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ 100Α ΤΕΜΑΧΙΟ   

5 Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ 300 KVA ΤΕΜΑΧΙΟ   

6 Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΦΑΣ 300 KVA ΤΕΜΑΧΙΟ   

7 Μ/Σ ΠΟΛΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣ 600 KVA ΤΕΜΑΧΙΟ   

8 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ AC ή DC 2 ή 3 ΕΠΑΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ   

9 ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ   

10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΓΗΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ   

11 ΑΝΤΙΑΚΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΕΙΛΟΥΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ   

12 
ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 1mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 
ΜΕΤΡΟ   

13 
ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 7X1 mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 
ΜΕΤΡΟ   

14 
ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 3X2.5 mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 
ΜΕΤΡΟ   

15 
ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 3X4 mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 
ΜΕΤΡΟ   

16 
ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 3X6 mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 
ΜΕΤΡΟ   
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17 
ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 3X10 mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 
ΜΕΤΡΟ   

18 
ΚΑΛΩΔΙΟ NYA 3X16 mm2 ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ή ΚΑΝΑΛΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΜΗΝΟ 
ΜΕΤΡΟ   

19 ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ12 ΜΕΤΡΟ   

20 ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ16 ΜΕΤΡΟ   

21 ΣΩΛΗΝΑΣ HELIFLEX Φ20 ΜΕΤΡΟ   

22 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣΩΣ 5Α ΤΕΜΑΧΙΟ   

23 ΑΝΟΡΘΩΤΗΣΩΣ10Α ΤΕΜΑΧΙΟ   

24 ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΩΣ 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ   

25 ΔΙΟΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

26 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

27 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ   

28 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ   

29       

30       

31       

32       

ΣΥΝΟΛΟ: Σ2   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ3 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 

€ 

1 ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

2 
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ 

ΜΕΡΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

3 
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ & 

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

4 ΛΑΣΤΙΧΑ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ   

5 ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

6 ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ PVC ΤΕΜΑΧΙΟ   

7 ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

8 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ – ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ 

ΟΛΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

9 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ   

10 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

11 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

12 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ   

13 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 10 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

14 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΠΗΝΙΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

15 ΔΙΑΤΑΞΗ ΖΥΓΙΣΕΩΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

16 
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

17 
ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

18 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΠΑΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

19       
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20       

21       

22       

23    

ΣΥΝΟΛΟ: Σ3   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ4 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ € 

1 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΣΕ 

ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΣΕΤ ΚΟΜΠΛΕ) 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

2 ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ   

3 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

4 ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΑΣΙ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ   

5 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ Μ2   

6       

7       

8       

9       

ΣΥΝΟΛΟ: Σ4   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ5 

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ € 

1 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

2 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

3 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 10 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

4 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 20 HP ΤΕΜΑΧΙΟ   

5 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 

10 HP 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

6 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ή ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΩΣ 

20 HP 
ΤΕΜΑΧΙΟ   

7 ΚΩΝΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ   

8 ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

9 ΠΑΤΩΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

10 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 1 ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ   

11 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2 ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ   

12 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 5 ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ   

13 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 10 ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ   

14 ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 15 ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ   

15 ΚΟΜΒΙΟ ΑΠΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ   

16 ΚΟΜΒΙΟ ΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

17 ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ   

18 DISPLAY & ΤΟΞΑ ΤΕΜΑΧΙΟ   
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19 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ   

20       

21       

22       

23       

ΣΥΝΟΛΟ: Σ5   
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Ανήκει στην υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:20167371/20-12-2016 Διακήρυξη 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α 

23% 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

Συντήρηση (Α)    

Κατηγορίες 

ανταλλακτικ

ών 

Προσφερόμενη 

τιμή (€) 

Συντελεστή

ς 

βαρύτητας 

   

Σ1  0,05    

Σ2  1,0    

Σ3  1,5    

Σ4  1,7    

Σ5  2,5    

  Σύνολο (Σ)    

  ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Μ=Α+Σ) 

 

 

Η Τιμή προ Φ.Π.Α. για τις κατηγορίες των ανταλλακτικών προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό 

της προσφερόμενης τιμής προ Φ.Π.Α. και του συντελεστή βαρύτητας.  
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Ανήκει στην υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:20167371/20-12-2016 Διακήρυξη 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

Διεύθυνση: Οικονομικού  

Τμήμα Προμηθειών 

Αριθμ. Συμβ.  ΧΧ/2016 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

Για την συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για 

ένα (1) έτος. 

 

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

Τόπος: Το Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς - Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 

Τ.Κ. 185 34. 

 

Συμβαλλόμενοι: 

1. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Α.Φ.Μ.: 090013502, Δ.Ο.Υ.: Α΄Πειραιά) που εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή Γρηγόριο Χονδροκούκη, σύμφωνα με το 

ΦΕΚ Β ………. 

2. Η εταιρία ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΧΧΧΧΧΧΧ, Νόμιμο 

Εκπρόσωπο ή Διαχειριστή, σύμφωνα με το από ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ καταστατικό της ανωτέρω 

εταιρίας. 

Κατόπιν της από ................απόφασης του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, (το οποίο στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «Πανεπιστήμιο») ανατίθεται ετήσια 

συντήρηση των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο όνομα του δευτέρου από τους 

συμβαλλόμενους (ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «Ανάδοχος»). Ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης με τους ακόλουθους όρους, 

τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

1. ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΗ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσφέρει τα κατωτέρω : 

  την περιοδική συντήρηση και επιδιορθωτική συντήρηση (συμπεριλαμβανομένων των 

αναλώσιμων υλικών) των δώδεκα (12) ανελκυστήρων που λειτουργούν στα κτίρια του 

Πανεπιστημίου Πειραιά, στον Πειραιά, για ένα (1) έτος, όπως αναλυτικά φαίνεται στον 

κατωτέρω Πίνακα Ι.  
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 την αποκατάσταση των παρατηρήσεων του φορέα πιστοποίησης και επιπλέον προβλημάτων. 

 πλήρη αποκατάσταση της επικοινωνίας εντός και εκτός του κτιρίου έκτακτης ανάγκης.  

 την πιστοποίηση των ανελκυστήρων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

 την καταχώρηση των ανελκυστήρων στις αρμόδιες υπηρεσίες και η έκδοση ή ανανέωση των 

αδειών λειτουργίας τους. 

 Οι ανελκυστήρες θα συντηρούνται – ελέγχονται προληπτικά δύο φορές τον μήνα (μία ανά 

δεκαπενθήμερο), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Με την εγκατάσταση του αναδόχου συντηρητή θα πρέπει να καταρτιστεί λίστα εργασιών και 

ελλείψεων στους έντεκα (11) ανελκυστήρες ώστε να μπορεί να εκδοθούν τα σχετικά 

πιστοποιητικά από αναγνωρισμένου φορέα εντός της 1ης συντήρησης αυτών (στο 15νθήρο από 

την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης). 

Πίνακας Ι 

Κτίρια 

α/α 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Β 

Ασανσέρ 
Ελάχιστη συχνότητα 

περιοδικής συντήρησης 

Καραολή& Δημητρίου 

80  

1, 2, 3, 4 4 1 φορά κάθε 15 ημέρες 

Καραολή& Δημητρίου 

80 

 Αναβατόριο 

βιβλιοθήκης 
1 φορά κάθε έξι μήνες 

Δεληγιώργη 105-107  5 1 1 φορά κάθε 15 ημέρες 

Ανδρούτσου 150  6, 7 2 1 φορά κάθε 15 ημέρες 

Γρ. Λαμπράκη 21 8, 9 2 1 φορά κάθε 15 ημέρες 

Γρ. Λαμπράκη 126 10 1 1 φορά κάθε 15 ημέρες 

Ζέας 80-82 11 1 1 φορά κάθε 15 ημέρες 

Σύνολο  12  

 

Το συνολικό τίμημα για την  συντήρηση των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανέρχεται στο ποσό των .............. ευρώ (..............€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (καθαρό ποσό: ..............€ και Φ.Π.Α 24%: 

.................................€) ή αναλογικά στο ποσό των ....................(...........€) μηνιαίως, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% (Καθαρό ποσό ........€ και Φ.Π.Α. 24%  ............€). 

Στο κόστος της μηνιαίας συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση των ανελκυστήρων καθώς 

και η επίσκεψη τεχνικού σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος. 

 

2.  ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η συντήρηση των ανελκυστήρων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και 

ειδικά του ΦΕΚ1797/Β/21.12.2005 όπως συμπληρώνεται με τα ΦΕΚ696/Β/3.5.2007, 

ΦΕΚ1111/Β/4.7.2007 και ΦΕΚ2604/Β/22.12.2008. 
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Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες υπάγονται σε πρόγραμμα 

υποχρεωτικής συντήρησης με αριθμό συντηρήσεων, όπως καθορίζεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία για δημόσιους χώρους, όχι μικρότερος από είκοσι τέσσερις (24) συντηρήσεις το 

χρόνο ανά ανελκυστήρα ατόμων (τεμ 11) και εξαμηνιαία το αναβατόριο μεταφοράς φορτίου 

(τεμ 1) και αποκλειστικά από συνεργείο συντήρησης που κατέχει τις απαιτούμενες άδειες. 

Επίσης θα πρέπει ο ανάδοχος να προσαρμόζεται και στις πιθανές αλλαγές της νομοθεσίας. 

Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περιλαμβάνονται και τα 

ακόλουθη ως ελάχιστες προδιαγραφές συντήρησης. 

1. Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να υπόκειται σε συστηματικό έλεγχο της καλής κατάστασης 

και λειτουργίας του. 

2. Έλεγχος του φρέατος, των οδηγών και των στηρίξεων τους, των τροχαλιών, αντίβαρων, 

προσκρουστήρων κλπ. 

3. Έλεγχος του πλαίσιου του ιδίου του θαλάμου, των θυρών και των μηχανισμών τους, 

των κομβιοδοχών του θαλάμου και εξωτερικά σε κάθε στάση, του φωτισμού, του 

κουδουνιού, της ενδοεπικοινωνίας  κλπ. 

4. Έλεγχος λειτουργίας όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας 

(αρπάγες, ρυθμιστές ταχύτητας, διακόπτες κλπ). 

5. Έλεγχος λειτουργίας όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων κινήσεως 

(κινητήρες, τροχαλίες, αυτοματισμοί κλπ). 

6. Έλεγχος κυκλωμάτων, μετρήσεις και καθαρισμός ηλεκτρικών διατάξεων (πίνακες, 

διακόπτες κλπ). 

7. Έλεγχος συρματόσχοινων σε όλη τους τη διαδρομή για μηχανική καταπόνηση ή άλλη 

φθορά. 

8. Έλεγχος όλων των μηχανικών συνδέσεων και στηρίξεων. 

9. Απαραίτητη λίπανση των κινητών εξαρτημάτων. 

10. Έλεγχος εν γένη της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των κατασκευαστικών στοιχείων 

ασφάλειας του ανελκυστήρα σύμφωνα με την νομοθεσία. 

11. Έλεγχος εν γένη των ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων. 

12. Γενικός καθαρισμός του μηχανοστασίου, του φρέατος κλπ και απομάκρυνση τυχών 

άχρηστων ή άσχετων με τη λειτουργία του ανελκυστήρα υλικών. 

13. Γενικά να εξετάζεται ότι άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει την καλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία του ανελκυστήρα. 

14. Ο συντηρητής υποχρεούτο να προβαίνει σε συντήρηση των έντεκα (11) ανελκυστήρων 

δύο φορές το μήνα, ανά δεκαπενθήμερο και του ενός (1) αναβατορίου μεταφοράς 

φορτίων ανά εξάμηνο, τις εργάσιμες μέρες, απαραίτητα κατά τις πρωινές ώρες (από 

08:00 έως 15:00) παρουσία των αρμόδιων υπαλλήλων του Πανεπιστημίου. 

15. Ο συντηρητής υποχρεούτο να επεμβαίνει σε κάθε κλήση σε περίπτωση εγκλωβισμού 

άμεσα και να αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα. 

16. Ο συντηρητής εκτός από την προβλεπόμενη συντήρηση είναι υποχρεωμένος να 

προσέρχεται στα κτίρια του Πανεπιστήμιου σε περίπτωση βλάβης ανελκυστήρα σε 

διάστημα μικρότερο των δύο (2) ωρών για την αποκατάστασή της. Στην αποκατάσταση 
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της βλάβης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την καλή και ασφαλή 

λειτουργία των ανελκυστήρων. 

17. Ο συντηρητής θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των 

ανελκυστήρων σε περίπτωση ατυχήματος. 

18. Ο συντηρητής  είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των 

ανελκυστήρων. Σε περίπτωση ακινησίας ανελκυστήρα υποχρεούται σε καταβολή 

ποινικής ρήτρας υπέρ το Πανεπιστημίου οριζόμενη στο ποσό των 150,00 € ανά ώρα για 

κάθε ανελκυστήρα, πέραν των τεσσάρων ωρών.  

19. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις προγραμματισμένης περιοδικής συντήρησης, αντικατάστασης 

και ρύθμισης ως και τυχόν βλάβης του κινητήριου μηχανισμού. Στις αμέσως 

προηγούμενες περιπτώσεις ο συντηρητής υποχρεούται να δηλώσει στο Πανεπιστήμιο 

εγγράφως και εγκαίρως τον προγραμματισμό και την προβλεπόμενη διάρκεια της 

αντίστοιχης εργασίας. Ο Συντηρητής δεν μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη προσωπικού, 

τεχνολογικού εξοπλισμού, υλικών και ανταλλακτικών για την δικαιολόγηση 

καθυστερήσεων στην αποκατάσταση της λειτουργίας των ανελκυστήρων. 

20. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση θα πρέπει να είναι 

ασφαλισμένο.  

21. Οι ανελκυστήρες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένοι με έξοδα του 

συντηρητή, σε ασφαλιστική εταιρεία η οποία θα καλύπτει ευθύνη για ατομικές βλάβες, 

για υλικές ζημιές και για ομαδικό ατύχημα, όπως προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία, και τα ασφαλιστήρια θα πρέπει να προσκομισθούν στο Πανεπιστήμιο.  

22. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα καθοριζόμενα υπό του Νόμου 

συνεργεία σε αριθμό και άδειες. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις 

ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που χρησιμοποιεί. 

23. Ο συντηρητής θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε Διπλωματούχος Μηχανολόγος – 

Ηλεκτρολόγος (ή Τεχνική Εταιρεία) εγγεγραμμένος στα μητρώα Συνδέσμου σας 

συντηρητής – εγκαταστάτης ανελκυστήρων. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την 

προσκόμιση αντίστοιχων βεβαιώσεων. Η ανάληψη της συντήρησης θα πρέπει να γίνει με 

έγγραφες – βεβαιώσεις από την αρμόδια υπηρεσία. 

24. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος με την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων να 

συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα από την νομοθεσία έντυπα ( βιβλιάριο 

παρακολούθησης συντήρησης θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία, βιβλίο – 

ημερολόγιο κλπ). Τα βιβλία αυτά θα τηρούνται απαραιτήτως εντός του χώρου του 

Πανεπιστημίου θα είναι διαθέσιμα ανα πάσα στιγμή για έλεγχο από τους αρμόδιους 

υπάλληλους του Πανεπιστημίου. 

25. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αναλυτική έκθεση για την κατάσταση 

των ανελκυστήρων το αργότερο εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η 

τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις 

καθώς και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα καταθέσει και 30 

μέρες πριν τη λήξη της σύμβασης.  
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26. Οι  ανωτέρω  ανελκυστήρες  θα  συντηρούνται  και  επισκευάζονται  σύμφωνα  με  τα  

πρότυπα  Ε.Λ.Ο.Τ.  81.1  για  ηλεκτροκίνητους  και  Ε.Λ.Ο.Τ.   81.2  για  υδραυλικούς  

ανελκυστήρες.  Επίσης  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  Ε.Λ.Ο.Τ.  81 – 80 / 2006  για  τη  

βελτίωση  της  ασφάλειας  των  εγκατεστημένων  ανελκυστήρων.  

27. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης προκύψει έκτακτη ανάγκη αγοράς 

ανταλλακτικών, που δεν έχουν προβλεφθεί στον κατάλογο, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή των εργασιών συντήρησης, στην οποία θα πρέπει να 

επιβεβαιώσει, κατόπιν έρευνας, προκειμένου να εγκριθεί η αγορά, ότι η προσφερόμενη 

τιμή του εν λόγου ανταλλακτικού είναι η χαμηλότερη της αγοράς. 

28. Την υποχρέωση, μετά το πέρας της ημερομηνίας περιοδικού επανελέγχου για κάθε 

ανελκυστήρα ξεχωριστά, να παρέχει τα σχετικά πιστοποιητικά των έντεκα (11) 

ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς βάσει της ΚΥΑ 28425/Φ.Α.9.2, 

ΦΕΚ.22/Δεκ.2008, από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου καθώς και να προσκομίσει τις 

πρωτοκολλημένες αιτήσεις καταχώρησης ανελκυστήρων από την αρμόδιο υπηρεσία 

 

Στην τιμή αυτή θα περιλαμβάνονται: 

Οι εργασίες τακτικής συντήρησης, η αξία των αναλώσιμων υλικών (ενδεικτικές λυχνίες, 

λαμπτήρες φωτισμού θαλάμου, λάδια, γράσα, στουπί κ.λ.π.), ρυθμίσεις καθώς και 

εργασίες αποκατάστασης βλαβών, όποτε αυτές  ήθελε παρουσιαστούν, νωρίς το κόστος ν 

ανταλλακτικών ή επισκευές στοιχείων (π.χ. περιελίξεις κινητήρων, επισκευές στοιχείων 

μειωτήρα, κ.λ.π.) απαιτηθησόμενων για κάθε επισκευή ή αποκατάσταση βλάβης  των 

ανελκυστήρων. 

Ο τιμοκατάλογος της προσφοράς είναι δεσμευτικός για τον ανάδοχο συντηρητή και για 

όλη τη χρονική περίοδο που  ισχύει η σύμβαση. Η  εξεύρεση  των  ανταλλακτικών 

περιλαμβάνεται  στην συμβατική υποχρέωση του συντηρητή και ο χρόνος εξεύρεσης 

τους περιλαμβάνετε στον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. 

 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ συμβόλαιο ……………… ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τα εξής: 

 Ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει τον ανελκυστήρα σε 

αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία για την κάλυψη της αστικής ευθύνης του 

Πανεπιστήμιου & του συντηρητή από κάθε ατύχημα, και συγκεκριμένα: 

 για μεμονωμένο ατύχημα (σωματικές βλάβες ή θάνατο συμπεριλαμβανομένης και της 

χρηματικής ικανοποιήσεως για ηθική βλάβη & ψυχική οδύνη τουλάχιστον μέχρι του 

ποσού των 30.000 €, 

 για ομαδικό ατύχημα όσοι και να είναι οι παθούντες ή οι δικαιούχοι αθροιστικά για 

σωματικές βλάβες τουλάχιστον μέχρι του ποσού των 60.000 €, 

 για υλικές ζημιές, σε πράγματα ή και ζώα που ανήκουν σε τρίτους (για κάθε ατύχημα ή 

σειρά ατυχημάτων που έχουν την ίδια αιτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

δικαιούχων, τουλάχιστον μέχρι του ποσού των 30.000 €, 

 για περισσότερα του ενός ατυχήματα τουλάχιστον μέχρι του ποσού των 120.000€. 
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 Η διάρκεια της ασφάλισης αυτής θα ισχύει όσο θα διαρκεί και η παρούσα σύμβαση. 

 

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει, από χχ-χχ-2017 έως χχ-χχ-2017. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το 

δικαίωμα μονομερούς διακοπής της σύμβασης, χωρίς αιτιολόγηση. 

 

5.  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής διάφορων 

εργασιών του Πανεπιστημίου και η οποία μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης (για κάθε 

μήνα) θα συντάσσει και θα υποβάλλει σχετικό πρακτικό παραλαβής των εργασιών του 

ανάδοχου. 

 

6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομα του, 

στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, 

ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.), 

μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική, παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Ν.Π.Ι.Δ., τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει 

είναι τα εξής: 

Α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε.: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την 

Εταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. 

Β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, 

Ετερόρρυθμες και Ε.Π.Ε.): Το τελευταίο καταστατικό και βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του 

Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία ή 

ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Γενικά, η πληρωμή θα γίνεται 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 

Τον Ανάδοχο βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 Επί τιμολόγιων παροχής υπηρεσιών δε γίνεται κράτηση 0,25% υπέρ του Δημοσίου. 

  Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2198/94 άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος 

εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου 

ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). 

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

 

4.5 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει :   

1. Την εκτέλεση των εργασιών αυτοπροσώπως ή/και με την συνδρομή κατάλληλου προσωπικού 

του, άρτια εκπαιδευμένου και νόμιμα ασφαλισμένου και με την άμεση εποπτεία και επίβλεψή 

του. 
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2. Την υποχρέωση να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε δια του 

συνεργείου του, με τη συχνότητα που αναφέρεται στον ανωτέρω Πίνακα Ι. Με την ολοκλήρωση 

των εργασιών σε κάθε περίοδο συντήρησης, ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει στην 

Επιτροπή Παραλαβής σχετική τεχνική αναφορά με τις εργασίες που εκτέλεσε και τυχόν 

προβλήματα που διαπίστωσε.  

3. Την υποχρέωση, σε περιπτώσεις  κλήσεων και αναφορών βλαβών,  να προσέρχεται στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου το αργότερο εντός μιας (1) ώρας από τη ώρα ειδοποίησης και 

να αποκαθιστά άμεσα τη βλάβη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στον ανωτέρω 

χρόνο ή δεν αποκαταστήσει σε εύλογο χρόνο τη βλάβη, το Πανεπιστήμιο δικαιούται να αναθέσει 

σε τρίτους την αποκατάσταση της βλάβης και κάθε ποσό που θα καταβάλλεται για την αιτία 

αυτή θα εκπίπτει από το μηνιαίο τίμημα (αμοιβή) του συντηρητή. 

4. Την υποχρέωση να προβαίνει σε τακτικό καθαρισμό της κάτω απόληξης του φρέατος του 

ανελκυστήρα. 

5. Την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως για όλες τις νόμιμες διαδικασίες και υποχρεώσεις 

του σχετικά με τους ανελκυστήρες την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα ορίσει 

το Πανεπιστήμιο. 

6. Την υποχρέωση, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου,  να παρίσταται κατά την επιθεώρηση 

ασφαλείας των ανελκυστήρων και να διεκπεραιώνει τη διαδικασία καταχώρησής τους στην 

αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου, ώστε να αποφευχθούν παρατυπίες και πρόστιμα.  

7. Την υποχρέωση να εκτελεί και κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται σε ανωτέρω, αλλά 

που είναι αναγκαία για να επιτυγχάνεται η αποκατάσταση των βλαβών ώστε οι ανελκυστήρες να 

λειτουργούν ομαλά και χωρίς διακοπές, κυρίως δε να λειτουργούν με ασφάλεια ώστε να 

αποτραπούν τυχόν ατυχήματα στους διακινούμενους.  

8. Με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια την πληρωμή του αναγκαίου προσωπικού καθώς 

επίσης  την προμήθεια των λιπαντικών και λοιπών υλικών που απαιτούνται για την τακτική 

συντήρηση των ανελκυστήρων. 

9. Να καλύψει με δική του δαπάνη την προμήθεια και τοποθέτηση μικροανταλλακτικών, 

μικροεξαρτημάτων κλπ. το κόστος των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 100,00€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (81,30 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά μονάδα 

τιμολόγησης ανταλλακτικού. Η επιβάρυνση αυτή αφορά σε κάθε απαιτούμενη επισκευή ή 

αναγκαία αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ανταλλακτικών ή εκείνων για τα οποία δεν έχει 

λήξει η εγγύηση.  

10.  Πριν την επισκευή και χρήση εξαρτημάτων και υλικών που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ 

και για τα οποία έχουν καταγραφεί τιμές προσφοράς, την υποχρέωση να καταθέτει στην 

Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστημίου σχετική τεχνική αναφορά, να προχωρά δε στην 

ολοκλήρωση της επισκευής εφόσον έχει την έγκρισή της για την επισκευή αυτή.  

11.  Την υποχρέωση να τηρεί καρτέλα συντήρησης για κάθε ανελκυστήρα στο οποίο θα 

καταχωρούνται από τον αρμόδιο συντηρητή ή νόμιμο εκπρόσωπό του όλες οι επισκέψεις και οι 

εργασίες ανα ημέρα και ώρα,  οι βλάβες που παρουσιάστηκαν και επισκευάστηκαν συντήρησης, 

τα εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν,  τυχόν άλλες παρατηρήσεις. 
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12.  Την υποχρέωση σε κάθε επίσκεψη του προσωπικού του, να ενημερώνει την Επιτροπή 

Παραλαβής για το είδος των εργασιών που απαιτούνται. 

13. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της  σύμβασης μετά από έγγραφη 

προειδοποίηση του Αναδόχου σε διάστημα ενός μηνός. 

14. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες επιθεώρησης και περιοδικής 

συντήρησης που προβλέπονται από το σχετικό νόμο και τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε. 

15. Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να ειδοποιεί τον συντηρητή για κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία 

του ανελκυστήρα που τυχόν παρατηρήσει, ή θραύση υαλοπινάκων των θυρών ορόφων, και 

ταυτόχρονα να ακινητοποιήσει τον θάλαμο του ανελκυστήρα για πρόληψη οποιουδήποτε 

ατυχήματος. Επίσης, το Πανεπιστήμιο οφείλει να ελέγχει τακτικά την λειτουργία του κομβίου 

κινδύνου του ανελκυστήρα και σε περίπτωση μη λειτουργίας του, οφείλει να ενημερώνει 

αμέσως τον συντηρητή. Αν ο συντηρητής δεν προσέρχεται εμπρόθεσμα για να προβεί στις 

συμφωνημένες ή εκ του νόμου επιβαλλόμενες εργασίες συντήρησης ή δεν προσέρχεται όταν 

καλείται να επέμβει σε βλάβη του ανελκυστήρα, το Πανεπιστήμιο έχει αντίστοιχα το δικαίωμα να 

διακόψει την πληρωμή και να παρακρατήσει το αντίστοιχο ποσό, ενημερώνοντας κάθε αρμόδια 

αρχή για τον ίδιο λόγο. 

Για τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι διατάξεις του Ν.2286/95 και 

η Αριθμ. Πρωτ.:20167371/20-12-2016 Διακήρυξη καθώς και η αριθ.πρωτ.................  

προσφορά του Αναδόχου. 

Εκχώρηση, σύσταση ενεχύρου ή μεταβίβαση της σύμβασης αυτής ή οποιουδήποτε δικαιώματος 

ή υποχρέωσης που περιέχεται σε αυτήν, απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση και των δύο συμβαλλομένων. 

Kάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από την 

παρούσα σύμβαση, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια δικαστήρια, τα οποία 

θα δικάζουν αμετάκλητα. 

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

(4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο και το άλλο έλαβε ο 

Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 

Για την Ανάδοχο Εταιρία 

 

                                                                                     

    

 

 

Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης  
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Ανήκει στην υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:20167371/20-12-2016 Διακήρυξη 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ζ ’  

 

Γ.1 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 

 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ___________________     Ημερομηνία έκδοσης, ___ / ___ /201 

Προς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς  

______________________ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. __________ για ευρώ ………..€. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ: 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας} της Εταιρίας _______________ Οδός ____________ 

Αριθμός ______ Τ.Κ. __________ 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας} των Εταιριών 

α) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

β) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

γ) ____________ οδός ____________ αριθμός ______ ΤΚ __________ 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των  χιλίων οκτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο 

λεπτών(1.814,52 €), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό Διακήρυξης  …………., που 

αφορά στο διαγωνισμό της ----- ης ---------- 2016,  με αντικείμενο: «Συντήρηση των 

ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 

ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.A 24%», και συγκεκριμένα της ομάδας ……., σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 20167371/20-12-

2016 Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (5) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα είναι αορίστου χρόνου και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου 

λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 

από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
1. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.                                                                                                                         
2. Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.                                                                                                                           
3. Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.                                                                   
4. Όπως υποσημείωση 3.                                                                                                                                                            
5. Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση.                                                                                                                                                                               
6. Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 

του Ν. 4412/2016                    

 7. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.                                                                                                         
8. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση 

τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή 

μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.                 
9. Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική 

και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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