
 
 

 
 

 
 

 Θεσσαλονίκη 05/11/2018 
Αρ. Διακ. 21/18 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος 
Σηλέφωνο: 2310 891-233 
Fax: 2310 891-232 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η     Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ 
 
Σο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 
Σις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:  

1. Σου Ν. 4270/2014 (ΥΕΚ 143/28-8-2014 τ.Α’) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

2. Σου Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και 
άλλες διατάξεις», 

3. Σου Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «ύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
υμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

4. Σου Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α’) «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει, 

5. Σου Π.Δ. 80/2016 (ΥΕΚ 145/5-8-2016 τ.Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
διατάκτες», 

6. την υπ’ αριθμ. 359/01.11.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και  
7. την υπ’ αριθμ. 4/05.10.2018 (θέμα 12o) απόφαση του Πρυτανικού 

υμβουλίου του Πανεπιστημίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας του 
διαγωνισμού και του σχεδίου διακήρυξης. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε 
 
συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακ. 21/18) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο 
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, για την ετήσια προμήθεια/επισκευή/αντικατάσταση κατακόρυφων και 
οριζόντιων περσίδων σε αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες διδασκαλίες, 
εργαστήρια και γραφεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′. 
 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €10.439,00 



άνευ Υ.Π.Α.+ €2.505,36 Υ.Π.Α. 24% = 12.944,36 συμπεριλαμβανομένου του 

Υ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Σακτικού Προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου, (Κ.Α.Ε. 0879 ποσό €5.130,00 + 1.231,20 (ΥΠΑ 24%) = €6.361,20 και 
Κ.Α.Ε. 1439 ποσό €5309,00 + 1.274,16 (ΥΠΑ 24%) = €6.583,16) οικονομικού έτους 
2018. (CPV: 45300000-0, 39515430-8) 
 
 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20.11.2018, ημέρα Σρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 
(ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα 
γραφεία του Σμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, οδός 
Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουνφυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκαταστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Δ, στο βαθμό που 
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω υμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 τις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον. 

 
2. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή μόνο αν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα σε 

σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών του 
Πανεπιστημίου, έως την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης της 
προθεσμίας. Μπορεί επίσης να αποστέλλεται και με άλλο τρόπο (ΕΛ.ΣΑ., 
courier, κλπ). 
το φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη ΠΡΟΥΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής 
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Σα ακριβή στοιχεία του αποστολέα. 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή 

απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής τους) φακέλους ως εξής:  
ΥΑΚΕΛΟ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας.  
ΥΑΚΕΛΟ Β με την ένδειξη ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  



Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.  
ΥΑΚΕΛΟ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  
Όλα τα έγγραφα των παραπάνω φακέλων θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο 

αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο (απλή φωτοτυπία). 
 
Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. ε 
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε 
ένα πρωτότυπο φάκελο.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις.  
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης. 

 
3. Σα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ πρέπει να περιέχουν τα εξής:  
Α) Σο προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Συποποιημένο 

Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα Παράρτημα Β’, «ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ 
ΔΗΛΩΗ (ΣΕΤΔ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του Ν. 1599/1986. 
το επισυναπτόμενο ΣΕΤΔ του Παραρτήματος Β’ παρατίθενται μόνο τα 
απαιτούμενα προς συμπλήρωση Σμήματα.  
Η ημερομηνία του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΣΕΤΔ), 
πρέπει να είναι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ).  ε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης 
(ΣΕΤΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης 
παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν 
επιπρόσθετα: i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του 
καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, ii) Οι 



Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, 
νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα Υ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), iii) 
Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην 
αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Υ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 
στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του 
καταστατικού, καθώς και το Υ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει 
δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους υμβουλίου. 
ε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η 
προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την 
καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 

Β) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο 
του. 

 
4. Η ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα  Α –
Σεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 
 

5. Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ, περιλαμβάνει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, θα δοθεί με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά τον προϋπολογισμό 
προμήθειας/επισκευής/αντικατάστασης περσίδων, δηλαδή στο σύνολό της 
12.944,36 € με Υ.Π.Α. και πρέπει να συνοδεύεται από τον ακόλουθο πίνακα της 
Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 
Προσφέροντα. 
 

ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
Τιμή Μονάδας 

(€) 
Ποσότητα 

Συνολική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 
Κατακόρυφες 

περσίδες 
m2  140  

Οριζόντιες 

περσίδες  
m2  103  

Εργατοώρες  h  171  

Σύνολο  

Συνολικό Ποσοστό Έκπτωσης (%)  

Φ.Π.Α. 24%  

Τελικό ποσό  

 
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 

ημέρες,  προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.                                                          
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 
97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη 
λήξη της. 

 
7. Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. τις τιμές θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΥΠΑ, για την παράδοση με τον τρόπο που 
προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.  



ε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΥΠΑ αυτός θα διορθώνεται από 
την αρμόδια Επιτροπή.  
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας 
για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές 
κόστος. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική 
Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.  
ε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της 
συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.  
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 
της Προσφοράς. ε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της 
Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση 
της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες 
τιμών ή να τους τροποποιήσουν.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων 
τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 
8. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών και των οικονομικών προσφορών, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 117 
του Ν. 4412/16, γίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή 
Διαγωνισμού) δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων 
ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
 
Η Επιτροπή του διαγωνισμού, στην ίδια ή σε μεταγενέστερη συνεδρίασή της, 
αφού προβεί στην καταχώριση, έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, 
συντάσσει σχετικό πρακτικό και εισηγείται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
των προσφορών και για την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. Σο εν λόγω πρακτικό διαβιβάζεται στο αποφαινόμενο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου αυτό να λάβει την προσήκουσα έγκριση 
και κατόπιν κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
 
τη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74)  
δικαιολογητικά κατακύρωσης που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στην 
δήλωση που προβλέπεται στον όρο 3Α της παρούσας και συγκεκριμένα:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης). 
Η εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον 
Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου. 



Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν: 
i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως 
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, ii) Οι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., 
αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα 
δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα Υ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), iii) Οι Α.Ε., 
αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην 
αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Υ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 
στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του 
καταστατικού. 

β. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου (έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης). 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  

δ. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ή του οικείου επαγγελματικού μητρώου (έκδοσης 
τουλάχιστον τελευταίου διμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης) με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμα τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το 
οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο του 
παρόντος διαγωνισμού. 

ε. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και υντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών χέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. την περίπτωση κατά την οποία η έκδοση 
του εν λόγω πιστοποιητικού δεν είναι δυνατή, ο «προσωρινός ανάδοχος» του 
διαγωνισμού πρέπει να υποβάλει ένορκη βεβαίωση, βάσει του με αρ. πρωτ. ΕΞ 
12161 – 2018/10001/12.01.2018 έγγραφο του ώματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

στ. Τπεύθυνη δήλωση στην οποία να επιβεβαιώνει ότι: 
1) δεν έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
2) 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, 

3) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
4) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, 
5) 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, 

6) δεν έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα. 

 
Αν τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία 
πέντε (5) επιπλέον ημερών προκειμένου να τα προσκομίσει ή να τα 



συμπληρώσει προσμετρούμενες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την 
ανωτέρω προθεσμία, εφόσον τούτο αιτιολογείται επαρκώς, κατ’ ανώτατο όριο 
για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα όπως αυτό διαμορφώθηκε από τυχόν παράταση που του δόθηκε τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, η 
προσφορά του απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, 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 απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του 
άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Σα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται 
με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ιδίου ως άνω νόμου.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 
 

10.  Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη 
του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της 
διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.  

 
11. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη 

του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 



μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που 
έχουν υποβάλλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 
της σχετικής πρόσκλησης. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά 
μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που 
επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. ημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις 
που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 
12. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/16. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της 
ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Σο παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Σο παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
13. Η αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

το πρακτικό της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν 
παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Σα έννομα αποτελέσματα της 
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις 

κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής 
και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών  

β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 
ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 
του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, 
η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 
του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 
Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών 
χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη ύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
επέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Η ύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 



τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα 
βάσει της οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα 
τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Φ του Προσαρτήματος Α του Ν. 
4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό 
τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 
 

14. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή 
της. 

 
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης 

εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Σράπεζας ή άλλου Ιδρύματος ίση με το 
5% της συνολικής συμβατικής δαπάνης χωρίς Υ.Π.Α. που θα περιλαμβάνει 
όλα τα στοιχεία του άρθρου 72 του Ν. 4412/16, ως εγγύηση για την καλή 
εκτέλεση της σύμβασης η οποία θα παραμείνει μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 202 του Ν. 4412/16. Ο χρόνος ισχύος 
της εν λόγω εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο 
(2) μήνες από τον χρόνο ισχύος της σύμβασης. 
 

16. Σον ανάδοχο βαρύνουν οι εξής κρατήσεις: α. οι νόμιμες κρατήσεις επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΥΠΑ, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων υμβάσεων, β. κράτηση ποσοστού 0,06% επί της συμβατικής 
αξίας προ φόρων (απόφαση 1191 του ΥΕΚ 969/τ.β/22 Μαρτίου 2017) υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, γ. ο αναλογούν Υόρος 
εισοδήματος καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Σο Πανεπιστήμιο θα του 
χορηγήσει βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου 
να την χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης 
στη Δ.Ο.Τ 
Ο Υ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  
Σα έξοδα μεταφοράς όπου απαιτείται βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
17. ε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην 

προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά 
του και από κάθε δικαίωμα σε αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού 
οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Με την 
ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, εφόσον δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο 
χρόνο παράτασης που του δόθηκε με τη νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση 
για έκπτωση του αναδόχου από το αποφαινόμενο συλλογικό όργανο, 
καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 207 και 218 του Ν. 4412/16. Ο ανάδοχος δεν 
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν ή μη έγκαιρη 



υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων 
οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε λόγους ανωτέρας βίας, 
η απόδειξη των οποίων γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 

 
18.  Σρόπος πληρωμής: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε Ευρώ κάθε τρίμηνο μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και τον έλεγχο όλων των προς προμήθεια 
ειδών/υπηρεσιών και αφού προηγηθεί σχετικό Πρακτικό Παραλαβής της 
αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής περί εκπληρώσεως όλων των εν γένει 
συμβατικών του υποχρεώσεων και εντός ενενήντα (90) ημερών από την 
κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής παρέχονται στο 
Παράρτημα Α , άρθρο 5.11, των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας 
διακήρυξης. 
 Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στo άρθρο 200 του Ν. 4412/16. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα 
οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 
4152/2013 . 
 

19. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από την παρούσα, 
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 
20. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με 

τη διακήρυξη δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Σμήμα 
Προμηθειών του Πανεπιστημίου, (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) στη 
Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 156. 
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα διακήρυξη δίνονται από το 
Σμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2310891284, 2310891233). 
Πληροφορίες που αφορούν τις Σεχνικές Προδιαγραφές δίνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από τη Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του Πανεπιστημίου, (κτίριο 
Διοίκησης, 1ος όροφος – 2310 891-252 κο Σσακιρόπουλο Γεώργιο). 

Επίσης, η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗ, 
καθώς και μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση 
www.uom.gr/promithies. 

 
 

 

Η ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 

 

 

 

ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

http://www.uom.gr/promithies
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ANTIKEIMENO TOY ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Για την ορθή λειτουργία των κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων σε αίθουσες 

συνεδριάσεων, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και γραφεία του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, απαιτείται η προμήθεια και αντικατάσταση  

 140 m2 κατακόρυφων περσίδων 

 103 m2 οριζόντιων περσίδων 

καθώς και 171 εργατοώρες για την επισκευή κατακόρυφων και οριζόντιων 

περσίδων που προϋπάρχουν σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

 

 

 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζόμενου:  

 

1. Υυσικά πρόσωπα ιδιώτες με εξειδίκευση στην προμήθεια / επισκευή / 

αντικατάσταση κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων. 

2. ε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. με εξειδίκευση στην προμήθεια / 

επισκευή /αντικατάσταση κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων, ο νόμιμος 

Γενική Τπηρεσία - Προμήθεια:  

Ετήσια προμήθεια/επισκευή/αντικατάσταση 

κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων σε 

αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες 

διδασκαλίες, εργαστήρια και γραφεία του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Θέση : Παν/μιο Μακεδονίας  

            Εγνατίας 156 , Θεσ/νίκη. 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
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εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της. 

Επιχείρησης.  

3. ε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. με εξειδίκευση στην προμήθεια 

/ επισκευή / αντικατάσταση κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων, ο 

εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της. 

4. ε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. ή ΑΣΕΒΕ με εξειδίκευση στην προμήθεια 

/ επισκευή / αντικατάσταση κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων, 

εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.. 

 

ε κάθε περίπτωση (φυσικό πρόσωπο ιδιώτης, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., 

ΑΣΕΒΕ) πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση εμπειρίας (τουλάχιστον 3 ετών) σε 

παρόμοιες γενικές υπηρεσίες συμβατικής αξίας ή ανώτερης των υπό προμήθεια 

/ επισκευή/ αντικατάσταση ειδών (τεχνική ικανότητα). 

 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΗ 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:  

 

1. ε περίπτωση Υυσικού πρόσωπου:  

α) Τπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986  με την οποία θα δηλώνει την έδρα 

του με όλα τα σχετικά στοιχεία (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ΑΥΜ 

κ.λ.π.) και ότι: α) τα απαιτούμενα υλικά φέρουν σήμανση CE και προέρχονται 

από πιστοποιημένο κατασκευαστή με ύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 

9001 προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ομαλή λειτουργία των 

περσίδων και β) έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί τόπου 

συνθηκών της γενικής υπηρεσίας, των προδιαγραφών εργασιών 

(προμήθειας/επισκευής/αντικατάστασης), και των υποχρεώσεων αναδόχου και 

ότι τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα. (Παράρτημα Α) 

2. ε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) 

ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) και ανώνυμης τεχνικής, εμπορικής και 

βιομηχανικής εταιρίας (Α.Σ.Ε.Β.Ε.) με εξειδίκευση στην προμήθεια / επισκευή 

/ αντικατάσταση περσίδων:  

α) Τπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 που υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης και δηλώνει την έδρα της εταιρείας με όλα τα 
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σχετικά στοιχεία (ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ΑΥΜ, κ.λ.π.) και 

βεβαιώνει ότι: α) τα απαιτούμενα υλικά φέρουν σήμανση CE και προέρχονται 

από πιστοποιημένο κατασκευαστή με ύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 

9001 προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο  η ομαλή λειτουργία των 

περσίδων και β) ότι η επιχείρηση έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των 

επί τόπου συνθηκών της γενικής υπηρεσίας, των προδιαγραφών εργασιών 

προμήθειας / επισκευής / αντικατάστασης και των υποχρεώσεων αναδόχου και 

ότι τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

3. ε περίπτωση που η Τπεύθυνη Δήλωση δεν κατατίθεται από το ίδιο φυσικό 

πρόσωπο ή από νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, απαιτείται το γνήσιο της 

υπογραφής του. 

4. Βεβαίωση εμπειρίας (τουλάχιστον 3 ετών) σε παρόμοιες γενικές υπηρεσίες 

συμβατικής αξίας ή ανώτερης των υπό προμήθεια / επισκευή / αντικατάσταση 

ειδών (τεχνική ικανότητα). 

 

 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΕΠΙΚΕΤΗ / 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΣΙΩΝ  

ΠΕΡΙΔΩΝ  
 

 

ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΠΕΡΙΔΑ 

 

Υύλλο αλουμινίου, βαμμένο με πολυεστερική βαφή φούρνου (κατάλληλου 

χρωματισμού σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου υπαλλήλου της Διεύθυνσης 

Σεχνικών Έργων), το οποίο είναι εμποτισμένο με μαγνήσιο για μεγαλύτερη 

ελαστικότητα. Υάρδος φύλλου 25mm. Πάχος φύλλου 0,20mm. 

 

Ανωκάσι μεταλλικό ενισχυμένο, βαμμένο με πολυεστερική βαφή φούρνου, 

διαστάσεων 25x25mm. 

 

Άξονας  σιδερένιος, νικελωμένος πάχους 4 mm. 

 

Περιστροφή με ανοιχτό άγκιστρο, δεμένη με δύο πύρους ασφαλείας από πλαστικό 

χαμηλής τριβής. 

 

Υρένο πολυκαρβονικό για τη μικρότερη δυνατή φθορά του κορδονιού. 
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Τποστηρικτής σκαλέτας (ταινίας)   από πλαστικό χαμηλής τριβής. 

 

καλέτα (ταινία) από πλεγμένο πολυεστερικό νήμα. 

 

Κορδόνι από πλεγμένο πολυεστερικό νήμα διαμέτρου 1,8 mm. 

 

Μπαστούνι από διάφανο ακρυλικό μασίφ, διαμέτρου 7,5 mm. 

 

Κατωκάσι κλειστό, ενισχυμένο,  βαμμένο με πολυεστερική φούρνου, διαστάσεων 

25x10 mm. 

 

τήριγμα κουμπωτό, από αλουμίνιο γαλβανισμένο. 

 

Εργασία επισκευής ή αντικατάστασης οριζόντιας περσίδας μετά των υλικών 

τοποθέτησης/ορθής λειτουργίας που θα απαιτηθούν 

 

 

Εικόνα 1: Οριζόντια περσίδα. 
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ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΗ ΠΕΡΊΔΑ 

 

 

Οδηγός   από αλουμίνιο λευκό (ηλεκτροστατική βαφή), διαστάσεων πλάτος 44mm 

και ύψος 25mm, με τριγωνική βέργα σύρσεως. 

 

Μηχανισμός   περιστροφή αυτόματη με πολλαπλά γρανάζια χαμηλής τριβής, 

αυτορυθμι ζόμενα, για απαλή λειτουργία (λευκός). 

 

Αλυσίδα περιστροφής πλαστική λευκή 

 

Βαγονάκια από pvc αρίστης ποιότητας, αυτορυθμιζόμενα και με διάφανο άγκιστρο. 

 

Μπανέλες από ειδικό ατσάλι 

 

Άξονας περιστροφής  από αλουμίνιο 3 δρόμων διαμέτρου 6mm. 

 

Βαρίδια από πλαστικό λευκό 

 

Αλυσίδα βαριδίων πλαστική λευκή 

 

τηρίγματα μεταλλικά λευκά. 

 

Υύλλα από ειδικά υφάσματα, άκαυστα, αντιστατικά, εμποτισμένα σε υγρό vinyl, 

σύνθεση: 100% πολυεστέρας, πάχος τουλάχιστον 0,30mm, φάρδος φύλλου 

τουλάχιστον 120 mm 

 

Εργασία επισκευής ή αντικατάστασης κατακόρυφης περσίδας μετά των υλικών 

τοποθέτησης/ορθής λειτουργίας που θα απαιτηθούν 
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Εικόνα 2: Κάθετη περσίδα. 

 

Tα απαιτούμενα υλικά φέρουν σήμανση CE και προέρχονται από τον 

ανάδοχο της γενικής υπηρεσίας που τα προμηθεύεται από πιστοποιημένο 

κατασκευαστή με ύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001 προκειμένου να 

εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ομαλή λειτουργία των περσίδων. 

Η επισκευή περιλαμβάνει τον έλεγχο των φθορών ή βλαβών των 

κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων και όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 

αποκατάσταση αυτών. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι δοκιμές ασφαλούς 

λειτουργίας σύμφωνα με τους κανόνες επισκευής περσίδων. 

 

ΕΠΙΚΕΤΕ 

 

Εργασία (171 Εργατοώρες) επισκευή κατακόρυφης και οριζόντιας περσίδας μετά 

των υλικών ορθής λειτουργίας που θα απαιτηθούν 

 

 

 

5. ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ    
 

5.1 Για κάθε επισκευή βλάβης ευθύνεται  το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρία (Ο.Ε., 

Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΑΣΕΒΕ) που εκτελεί  την επισκευή.  
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5.2 Πριν από κάθε επίσκεψη επισκευής ο υπεύθυνος υπάλληλος της Διεύθυνσης 

Σεχνικών Έργων θα ενημερώνει μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) τον ανάδοχο για 

την ακριβή ημερομηνία πραγματοποίησης της εργασίας. 

5.3 τις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και ο καθαρισμός του χώρου της 

επισκευής με απομάκρυνση τυχόν άχρηστων υλικών. Σα υλικά που 

προέκυψαν από αποκαταστάσεις βλαβών θα απομακρύνονται κατόπιν 

ενημέρωσης και συναίνεσης του υπευθύνου υπαλλήλου της Δ.Σ.Ε. του 

Πανεπιστημίου ή θα καταγράφονται και θα μεταφέρονται σε χώρο που θα 

υποδείξει ο τελευταίος. 

5.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης, να πραγματοποιεί 

επιτόπου έλεγχο μαζί με τον υπεύθυνο υπάλληλο της Διεύθυνσης Σεχνικών 

Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για να εντοπίσουν τις βλάβες που 

απαιτούνται άμεσα. Η αυτοψία θα υλοποιείται ανά τρίμηνο. 

5.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται, όταν λάβει έγγραφη ειδοποίηση από υπάλληλο του 

Πανεπιστημίου για επισκευή περσίδων, να προσέρχεται εντός δύο (2) ημερών. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ημέρες της εβδομάδος, εκτός 

αββατοκύριακου, από το πρωί στις 8:00 έως 14:00 καθημερινά. Η ειδοποίηση 

θα δίδεται εγγράφως με τηλεομοιοτυπία στην έδρα της εταιρείας. Βάσει της 

χρονοσφραγίδας της τηλεομοιοτυπίας θα ελέγχεται  τόσο η ενημέρωση του 

επισκευαστή όσο και η ανταπόκρισή στον όρο του παρόντος άρθρου. 

5.6 Η Δ/νση Σεχνικών Έργων και ο υπεύθυνος υπάλληλος θα είναι αρμόδιοι να 

κρίνουν τα περί της αποκατάστασης της εκάστοτε 

προμήθειας/επισκευής/αντικατάστασης περσίδων. 

5.7 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτιρίου που 

προκλήθηκε από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών επισκευής και 

υποχρεούται σε πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών ιδίας 

δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία για την 

οποία είναι υπεύθυνος μέσα στη προθεσμία που θα του δοθεί, το 

Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να  προβεί σε επιδιόρθωση αυτής  και με 

χρέωση του αναδόχου.  
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5.8 O ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους για τις 

κοινωνικές ασφαλίσεις και να χρησιμοποιεί μόνο εργατικό προσωπικό που θα 

είναι ασφαλισμένο απ’ αυτόν στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Σαμείο ή Οργανισμό.   

5.9 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις και τους 

εν ισχύ νόμους περί εργατών και εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα 

μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας ο μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για 

κάθε ατύχημα που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στο εργαζόμενο προσωπικό 

αυτού ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής. 

5.10 ε περίπτωση παραίτησης του αναδόχου από την επισκευή/αντικατάσταση 

περσίδων, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, με συστημένη επιστολή 

είκοσι  (20) τουλάχιστον ημέρες προ της παραιτήσεως τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του Πανεπιστημίου και να υποβάλλει στο διάστημα αυτό την παραίτηση με 

Τπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην ΔΣΕ. 

5.11 Ο ανάδοχος μετά την έγγραφη έγκριση του υπεύθυνου υπαλλήλου της 

Διεύθυνσης Σεχνικών Έργων κάθε τρίμηνο θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών, εφόσον γίνουν οι εργασίες εντός του τριμήνου και στο ποσό που 

αναλογεί. Σο προϋπολογιζόμενο ποσό που θα του αποδοθεί αφορά μόνο τις 

εργασίες προμήθειας/επισκευής/αντικατάστασης περσίδων εφόσον έχει 

εκτελέσει τις αντίστοιχες εργασίες. 

5.12 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά 

του από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

5.13 Για όσα δεν προβλέπονται στους παραπάνω όρους εφαρμόζονται ανάλογα οι 

σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα και της λοιπής νομοθεσίας που ισχύει 

για τις επισκευές/αντικαταστάσεις περσίδων 

 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

6.1 Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά τον προϋπολογισμό 

προμήθειας/επισκευής/αντικατάστασης περσίδων, δηλαδή στο σύνολό της 

12.944,36 € με Υ.Π.Α. 

6.2 Ο χρόνος της σύμβασης είναι 12 μήνες. 
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6.3 Η καθυστέρηση του αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τους όρους της παρούσας Διακήρυξης θα συνεπάγεται και την κατάπτωση κατ' αυτής 

ποινικής ρήτρας βάσει του άρθρου 218 του Ν.4412/2016, εφόσον η καθυστέρηση 

ανταπόκρισης σε βλάβη θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών και δεν είναι υπαίτιο το 

Παν/μίο ή κάποιος λόγος ανωτέρας βίας (αργία, απεργία κτλ.) 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 1-10-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑXΘΗΚΕ 

 

 

 

Καραμπατάκη Υωτεινή 

Πτυχ. Πολιτικός Μηχ. Έργων Τποδομής, 

MSc 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Σεχνικών Έργων  

 

 

 

Δρ. Μαρία Αλεξούδη 

Διπλ.  Πολιτικός Μηχανικός, MSc, 

PhD 
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Π Ρ Ο Μ Ε Σ Ρ Η  Η    -    Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  
 

 

ΕΙΔΟ Μονάδα 
Σιμή Μονάδας 

(€) 
Ποσότητα Δαπάνη (€) 

Κατακόρυφες περσίδες m2 21 / M2 140 2.940,00 

Οριζόντιες περσίδες  m2 23 / M2 103 2.369,00 

Εργατοώρες  h 30 171 5.130,00 

ύνολο 10.439,00 

Υ.Π.Α. 24% 2.505,36 

Σελικό ποσό 12.944,36 

 

 

 
 

 

 

Θεσσαλονίκη 1-10-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική Τπηρεσία - Προμήθεια :  

Ετήσια προμήθεια/επισκευή/αντικατάσταση 

κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων σε 

γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Θέση : Παν/μιο Μακεδονίας , Εγνατίας 156 

Θεσ/νίκη. 

 

   

                ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

 

Προϋπολογισμός 

προμήθειας/επισκευής/αντικατάστασης 

κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων 

σε γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων 

  € 12.944,36 

ΤΝΣΑXΘΗΚΕ 

 

 

 

Καραμπατάκη Υωτεινή 

Πτυχ. Πολιτικός Μηχ. Έργων Τποδομής, 

MSc 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Σεχνικών Έργων  

 

 

 

 

Δρ. Μαρία Αλεξούδη 

Διπλ.  Πολιτικός Μηχανικός, MSc, 

PhD 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΥΤΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Σόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Σαυτότητας:  Σηλ:  

Σόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax)  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία μου είναι 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….και ότι: α) τα 

απαιτούμενα υλικά φέρουν σήμανση CE και προέρχονται από πιστοποιημένο κατασκευαστή με ύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

EN ISO 9001 προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ομαλή λειτουργία των περσίδων και β)  έλαβα γνώση των όρων της 

διακήρυξης, των επί τόπου συνθηκών της γενικής υπηρεσίας, των προδιαγραφών εργασιών 

προμήθειας/επισκευής/αντικατάστασης,  και των υποχρεώσεών μου και ότι τα αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Τπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 

εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 

ετών. 4) ε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα.  

 

Ημερομηνία:      ……….20…. 

Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                                                                       (Τπογραφή) 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΑΣΕΒΕ  

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 
 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Σόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Σαυτότητας:  Σηλ:  

Σόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax)  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομείου 

(Εmail): 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία της εταιρείας είναι 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….κα

ι ότι: α) τα απαιτούμενα υλικά φέρουν σήμανση CE και προέρχονται από πιστοποιημένο κατασκευαστή με ύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001 προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ομαλή λειτουργία των περσίδων 

και β)  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί τόπου συνθηκών της γενικής υπηρεσίας, των προδιαγραφών 

εργασιών προμήθειας/επισκευής/αντικατάστασης, και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα. 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Τπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 

αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 

σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 

άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 4) ε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω 

όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

Ημερομηνία:      ……….20… 

Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                                                   (Τπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β′ - ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 99206919 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: Εγνατίασ 156, Θεςςαλονίκθ - 54636 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ηλίου Νικόλαοσ 

- Σθλζφωνο: 2310891233 

- Ηλ. ταχυδρομείο: tprom@uom.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.uom.gr/promithies 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: Ετιςια 

προμικεια/επιςκευι/αντικατάςταςθ κατακόρυφων και οριηόντιων περςίδων ςε αίκουςεσ 

ςυνεδριάςεων, αίκουςεσ διδαςκαλίασ, εργαςτιρια και γραφεία του Πανεπιςτθμίου 

Μακεδονίασ. (CPV: 39515430-8 και 45300000-0) 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ:   

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Προμικεια, Τπθρεςία 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ΟΧΙ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 21/18 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ6; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

[]Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτθ12· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ14· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+19 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν21: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα;  Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-[……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 24 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου25; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισ26: 

α) πτϊχευςθ 

 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 

περιςτάςεισ27  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

*+ Ναι *+ Όχι 
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δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) είναι ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ.  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 

εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 

ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ29; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 

οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 

οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 

παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 

εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται30, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάν31. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

5 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

9 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

10 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

11 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του 

υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του 

υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

22 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

23 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 
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λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

30 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

31 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ - Τπόδειγμα Δγγυηηικής Δπιζηολής Καλής Δκηέλεζης 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ........................... 

Καηάζηεκα .............................. 

(Γ/λζε νδόο - αξηζκόο ΣΚ – ηει - ΦΑΞ) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο ............... 

ΔΤΡΩ .................................. 

Πξνο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ππ’ αξηζκόλ .......................... γηα 

ΔΤΡΩ....................................... 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ ............ (θαη νινγξάθσο) 

.................. ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

........................................................., νδόο................................., αξηζκόο ..............., 

ΣΚ..................... (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηώλ (1) .............................., 

(2) ................................., θ.ι.π αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη σο αιιειέγγπα 

θαη εηο νιόθιεξνλ ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο 

έλσζεο πξνκεζεπηώλ), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηή ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκό 

............... ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ 

……………… ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (αξηζκόο δηαθήξπμεο ....../......)  θαη 

ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ........................ 

ΔΤΡΩ απηήο.  

Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε δήισζή 

ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ην νπνίν θαη καο βαξύλεη. 

Ζ παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ζηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη ηελ 

επηζηξνθή ηεο ζε εκάο, νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο 

θακία ηζρύ. 

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί 

ζην Γεκόζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο δελ 

ππεξβαίλεη ην όξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ - ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

 

 Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο 

 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ ……………….. ε πξώηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

Καζεγήηξηα θ. ……………………., Αληηπξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

εθπξνζσπώληαο ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη ν δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, 

λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο …………….,  ΑΦΜ ………………, 

Γ.Ο.Τ…………,  ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπεδέρζεζαλ ηα παξαθάησ: 

 

Ύζηεξα από ηελ αξ. ………………….απόθαζε ηνπ Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, κε ηελ νπνία θαηαθπξώζεθε ζην δεύηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ ην 

απνηέιεζκα ηνπ ππ’ αξηζ. 21/18 δηαγσληζκνύ γηα ηελ εηήζηα 

πξνκήζεηα/επηζθεπή/αληηθαηάζηαζε θαηαθόξπθσλ θαη νξηδόληησλ πεξζίδσλ ζε 

αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ, αίζνπζεο δηδαζθαιίεο, εξγαζηήξηα θαη γξαθεία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ν πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαζέηεη ζηνλ δεύηεξν 

ηα εμήο: 

 ………………………. 

 ………………………. 

1. Ζ αλσηέξσ ππεξεζία ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνύ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο απηήο, θαζώο θαη ηελ 

πξνζθνξά (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο, πνπ 

επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ παξόληνο 

ζπκθσλεηηθνύ, ην δε ζπλνιηθό πνζό ηεο θαηαθύξσζεο, πνπ αλέξρεηαη ζε 

………………. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑΔ 

0879 κε ην πνζό ησλ €………….. θαη ηνλ ΚΑΔ 1439 κε ην πνζό ησλ 

€…………..   ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2018. 

 

2. Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνγξαθή 

ηεο. 

 

3. Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ζα ηζρύνπλ νη όξνη πνπ αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’αξηζκ. 21/18 δηαθήξπμε θαζώο θαη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ αλαδόρνπ, πνπ επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ 

παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ. 

 

4. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ζε Δπξώ θάζε ηξίκελν κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν όισλ ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδώλ/ππεξεζηώλ θαη αθνύ πξνεγεζεί ζρεηηθό Πξαθηηθό 

Παξαιαβήο ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο πεξί εθπιεξώζεσο όισλ ησλ 

ελ γέλεη ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ θαη εληόο ελελήληα (90) εκεξώλ από 

ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπώλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ.  

Γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνύληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηo άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/16. Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ ηα 

νξηδόκελα από ηελ παξάγξαθν Ε΄, ππνπαξάγξαθν Ε5 θ.ε. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4152/2013 . 

 

5. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ν αληηζπκβαιιόκελνο 

θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. ……………… εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο 



Σξάπεδαο………..,  ε  νπνία πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/16 γηα πνζό ησλ €……………. Ζ εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα 

επηζηξαθεί ζηνλ πξνκεζεπηή δύν (2) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο 

ηνπ παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ, κεηά ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηνπ θαη κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη γίλεη εθθαζάξηζε ησλ ηπρόλ απαηηήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

 

6. Ζ αλσηέξσ ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη από ηηο πηζηώζεηο ηνπ ηαθηηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έηνπο 2018. 

 

7. Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη εμήο θξαηήζεηο: α. νη λόκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ, βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 

4013/2011, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, β. θξάηεζε πνζνζηνύ 0,06% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο πξν θόξσλ (απόθαζε 1191 ηνπ ΦΔΚ 969/η.β/22 Μαξηίνπ 

2017) ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ, γ. ν αλαινγνύλ 

Φόξνο εηζνδήκαηνο θαζώο θαη θάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε. Σν Παλεπηζηήκην 

ζα ηνπ ρνξεγήζεη βεβαίσζε γηα ηελ παξαθξάηεζε ηνπ αλσηέξσ θόξνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο 

ηνπ δήισζεο ζηε Γ.Ο.Τ.  

Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Σα έμνδα κεηαθνξάο όπνπ απαηηείηαη βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

8. Γηα ηε κε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο θαη ηεο 

δηαθήξπμεο, επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν. 

4412/16 θπξώζεηο θαη ξήηξεο θαη θαηά ηελ πξνβιεπόκελε απ’ απηά 

δηαδηθαζία. 

 

9. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία δεζκεύεηαη όηη ζα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 

δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

 

10. Αξκόδηα Γηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ δηαθνξώλ πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθύςνπλ από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδνληαη ηα 

Γηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

11. Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ απνδέρεηαη ηνπο όξνπο θαη αλαιακβάλεη ηηο 

παξαπάλσ ππεξεζίεο/πξνκήζεηεο. 

 

          ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

H  ANTIΠΡΤΣΑΝΗ             Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

        

 

 

 


