
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22131   ΤΡΙΠΟΛΗ – 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ  7/2018 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «Προμήθεια πέντε (5) Τηβέννων Πρύτανη, πέντε (5) 

Τηβέννων Αντιπρυτάνεων, τριάντα (30) Τηβέννων Κοσμητόρων – Προέδρων, πεντακοσίων 

εβδομήντα (570) Τηβέννων Φοιτητών και εκατόν σαράντα (140) Επιτηβεννίων για τη 

συμμετοχή τους σε τελετή ορκωμοσίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 

με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

την τιμή (χαμηλότερη τιμή). 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710/372111, 2710/372104                                                Τρίπολη,  01/11/2018 

Fax: 2710 / 372108                                                                                    Αρ πρωτ.: 8693 

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική,  

Καλογεροπούλου Θεοδώρα 

e-mail: vtsokou@uop.gr,dkalog@uop.gr 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ  20/11/2018   ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ  ΩΡΑ: 2:00 Μ.Μ. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)  

Οδός: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη – Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
21/11/2018   ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ: 11:00 Π.Μ  
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ 

Τις  διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών 

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

                                                 
1   Ν. 4412/2016 Άρθρο 6 (Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης –άρθρο 5 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο 

συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμ-

βανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως 

ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Τέρμα Καραϊσκάκη (Β' Κτίριο ΟΑΕΔ),  

Τρίπολη, Τ.Κ 22131 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 

Κ.Α.Ε. 

Ταξινόμηση κατά:  

CPV :  

18114000-1        ΟΛΟΣΩΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (ΤΗΒΕΝΝΟΙ)      

 18230000-0       ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΤΗΒΕΝΝΙΑ) 

ΚΑΕ: 1521 και ΚΑΕ: 1529 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 

GR EL 65 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

EL 651 ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ,  

EL 652  ΚΟΡΙΝΘΙΑ,  

EL653 ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙA 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ1 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (39.200,00€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (24%) 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

(48.608,00€) 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ έως και την έκδοση 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, 

ήτοι εντός εκατόν είκοσι ημερών (120). 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2018,  ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 
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2. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

3. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού» όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

4. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-05). 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

6. Του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του 

Π.Δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

7. Το ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων αυτού ≫, 

όπως ισχύει σήμερα. 

8. Το υπ΄αριθμ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και 

τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

9. Την υπ. αριθμ. 1/5-12-2017 Απόφαση Συγκλήτου περί «Καθορισμό αρμοδιοτήτων 

Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

10. Το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4835/29-12-2017 περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και 

καθορισμός τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων. 

Τις αποφάσεις: 

1. Την υπ. αριθμ. 7682/08-10-2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης /  έγκρισης 

Δαπάνης (ΑΔΑ:ΩΑΟΦ469Β7Δ-ΒΥΠ) που καταχωρήθηκε με ΑΑΥ 446/ 08-10-2018 στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του οικονομικού Έτους 2018. 

2. Την υπ’ αριθμ. 1/25-10-2018 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ:Ω259469Β7Δ-Σ4Σ) περί 

Έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Κληρώσεων Επιτροπών για ορισμό επιτροπών του 

υπ. αριθμ. 7/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

3. Την υπ’ αριθμ.  3/25-10-2018 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΙΗ2469Β7Δ-Ε6Κ) περί 

Έγκρισης του Τεύχους του υπ΄αριθμ. 7/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο 

:«Προμήθεια πέντε (5) Τηβέννων Πρύτανη, πέντε (5) Τηβέννων Αντιπρυτάνεων, 

τριάντα (30) Τηβέννων Κοσμητόρων – Προέδρων, πεντακοσίων εβδομήντα (570) 

Τηβέννων Φοιτητών και εκατόν σαράντα (140) Επιτηβεννίων για τη συμμετοχή τους 

σε τελετή ορκωμοσίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», 

Συνολικής Δαπάνης Σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ (48.608,00€). 
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την «Προμήθεια πέντε 

(5) Τηβέννων Πρύτανη, πέντε (5) Τηβέννων Αντιπρυτάνεων, τριάντα (30) Τηβέννων 

Κοσμητόρων – Προέδρων, πεντακοσίων εβδομήντα (570) Τηβέννων Φοιτητών και εκατόν 

σαράντα (140) Επιτηβεννίων για τη συμμετοχή τους σε τελετή ορκωμοσίας για τις ανάγκες 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21/11/2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. στο 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Τέρμα Καραϊσκάκη (Β' Κτίριο ΟΑΕΔ).  

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Κτίριο Κεντρικής 

Διοίκησης – Πρυτανεία  του Πανεπιστημίου, Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη στην  

Τρίπολη, στις  20/11/2018 και ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα ως τις 2:00 μ.μ., όπου θα 

παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθούν 

εκπρόθεσμες και δεν θα γίνουν δεκτές. 

Προσφορά μπορεί να δοθεί τουλάχιστον για ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ. Σε κάθε περίπτωση προσφοράς 

που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της ομάδας απορρίπτεται. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και με τα παρακάτω Παραρτήματα 

που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

 

 

 

18PROC003931766 2018-11-01

ΑΔΑ: 6ΙΜΥ469Β7Δ-ΥΔ5



 

5/55 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & 

ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 

Πόλη ΤΡΙΠΟΛΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 22 131 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL65 

Τηλέφωνο 2710.372107-11-34 

Φαξ 2710.372108  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vtsokou@uop.gr, dkalog@uop.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.uop.gr 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ, ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

I. Αντικείμενο Σύμβασης  

Αντικείμενο  της σύμβασης είναι η «Προμήθεια πέντε (5) Τηβέννων Πρύτανη, πέντε (5) 

Τηβέννων Αντιπρυτάνεων, τριάντα (30) Τηβέννων Κοσμητόρων – Προέδρων, πεντακοσίων 

εβδομήντα (570) Τηβέννων Φοιτητών και εκατόν σαράντα (140) Επιτηβεννίων για τη 

συμμετοχή τους σε τελετή ορκωμοσίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

 

II. Προϋπολογισμός  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας είναι ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (48.608,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ήτοι ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (39.200,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, (KAΕ:1521 και ΚΑΕ:1529), CPV : 18114000-1  ΟΛΟΣΩΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

(ΤΗΒΕΝΝΟΙ) ΚΑΙ CPV: 18230000-0  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΤΗΒΕΝΝΙΑ)          

 

III. Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για την ανωτέρω προμήθεια από την υπογραφή της και 

έως την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, ήτοι εντός 

εκατόν είκοσι ημερών (120). Αναλυτικά έως ενενήντα ημέρες (90) ημερομηνία ολοκλήρωσης 

του Προσωρινού πρωτοκόλλου παραλαβής και έως τριάντα ημέρες (30) ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. 
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IV. Δημοσιότητα, έγγραφα Σύμβασης, Διευκρινίσεις,  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 

δώδεκα (12) ημερών (περ. γ’ παρ.1 άρθρο 121 Ν.4412/2016), από την ανάρτηση της 

Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα 66,117,120 και 121 του Ν.4412/2016.  

Το πλήρες Σώμα της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή 

εφαρμογή του ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

www.uop.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης κατά το άρθρο 67 

του Ν.4412/2016. 

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 

διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής 

προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

V. Ισχύς Προσφορών 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι 

(120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, σε περίπτωση 

υποβολής οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 

της  

Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην 

παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Στο παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την «Προμήθεια 

πέντε (5) Τηβέννων Πρύτανη, πέντε (5) Τηβέννων Αντιπρυτάνεων, τριάντα (30) Τηβέννων 

Κοσμητόρων – Προέδρων, πεντακοσίων εβδομήντα (570) Τηβέννων Φοιτητών και εκατόν 

σαράντα (140) Επιτηβεννίων για τη συμμετοχή τους σε τελετή ορκωμοσίας για τις ανάγκες 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:  

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,  

γ) συνεταιρισμοί και  

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών  

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 

-ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 24% 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 24% 

ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 

24% 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 

24% 

ΟΜΑΔΑ 1: 

ΤΗΒΕΝΝΟΣ 

ΠΡΥΤΑΝΗ 

ΟΛΟΣΩΜΑ 

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - 

ΤΗΒΕΝΝΟΙ 

CPV :18114000-1 

ΚΑΕ - 1521 

5 360 1.800,00 432,00 2.232,00 

ΟΜΑΔΑ 2: 

ΤΗΒΕΝΝΟΙ  

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕ

ΩΝ 

ΟΛΟΣΩΜΑ 

ΕΝΔΥΜΑΤΑ -  

ΤΗΒΕΝΝΟΙ 

CPV :18114000-1 

ΚΑΕ - 1521 

5 350 1.750,00 420,00 2.170,00 

ΟΜΑΔΑ 3:  

ΤΗΒΕΝΝΟΙ 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ 

– ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΟΛΟΣΩΜΑ 

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - 

ΤΗΒΕΝΝΟΙ 

CPV :18114000-1 

ΚΑΕ - 1521 

30 220 6.600,00 1.584,00 8.184,00 

ΟΜΑΔΑ 4: 

ΕΠΙΤΗΒΕΝΝΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 

ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ - 

ΕΠΙΤΗΒΕNΝΙΑ 

CPV: 18230000-0 

ΚΑΕ - 1521 

140 65 9.100,00 2,184,00 11.284,00 

ΟΜΑΔΑ 5:  

ΤΗΒΕΝΝΟΙ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΟΛΟΣΩΜΑ 

ΕΝΔΥΜΑΤΑ - 

ΤΗΒΕΝΝΟΙ 

CPV :18114000-1 

ΚΑΕ - 1529 

570 35 19.950,00 4.788,00 24.738,00 

ΣΥΝΟΛΟ  39.200,00 9.408,00 48.608,00 
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που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη 

νομοθεσία άλλου, πλην της Ελλάδας, κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την 

έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον η 

δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους - μέλους της 

Ε.Ε. ή τέλος έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει 

τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. 

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ένωσης προμηθευτών. Κατά τα λοιπά για την προσφορά ενώσεων προμηθευτών, 

πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 

147/Α’/08-08-2016). 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. H Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της 

ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία 

για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση της προμήθειας.  

 

1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 

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

1. 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/_ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος. 

• ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – 

μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α’48). 
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• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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 ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 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 (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 των ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 

Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2003 (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 (ΕΠΕ) 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 ∆.Σ.] 

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 

ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 

5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 

6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ 
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αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

8. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

9. Εάν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016. 

10. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

11. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

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

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο 

διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση:  

α)  της παρούσας προκήρυξης και παραρτημάτων που την συνοδεύουν,  

β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνιστά επίσης, 

αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα την νομιμότητα των 

όρων & παραρτημάτων. 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 20/11/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και 

ώρα 2:00 M.M. στην Ελληνική γλώσσα σε φάκελο. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά τουλάχιστον για 

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ.  Η προφορά/ες θα υποβάλλονται για το είδος της ομάδας και θα καλύπτουν 

ολόκληρη την ποσότητα του είδους.   

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των 

ενδιαφερομένων να υποβάλλουν ενστάσεις. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, 

εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
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διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της 

διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς 

απαγορεύεται και δεν έχει καμία συνέπεια η απόσυρσή της και κάθε τροποποίησή της. 

Διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας προσφοράς δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Όλοι οι όροι της παρούσας σχετικά με τη κατάρτιση, το περιεχόμενο και 

την υποβολή της προσφοράς είναι ουσιώδεις και κάθε παραβίασή τους οδηγεί σε απόρριψη 

της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

3.1. Περιεχόμενο προσφορών 

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

(κυρίως φάκελος) 1 πρωτότυπο, 1 αντίγραφο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας – Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα/οικονομικού φορέα. 

 

Όπως παρακάτω: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 7/2018  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΗΒΕΝΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗ, ΠΕΝΤΕ (5) ΤΗΒΕΝΝΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΤΗΒΕΝΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΩΝ, 

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (570) ΤΗΒΕΝΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 

(140) ΕΠΙΤΗΒΕΝΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ». 

 

Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 8693/01-11-2018 

(Ημερομηνία Διενέργειας: 21/11/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 20/11/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 2:00 

M.M. 

 

Τα περιεχόμενα του κυρίως φακέλου της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 

4412/2016 ορίζονται ως εξής:  

 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» και  

(γ) ένας (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
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3.1.1. Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, (Σύμφωνα με το Άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. 

Α΄/08.08.2016) όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)23του άρθρου 79 παρ 4 του Ν. 

4412/2016, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αυτής, ως συνημμένο 

Παράρτημα ΣΤ’. 

Το ανωτέρω Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) υποβάλλεται από τους 

υποψήφιους οικονομικούς φορείς4 . 

                                                 
2 Το Τ.Ε.Υ.Δ. διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: www.eaadhsy.gr 

3Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις Αναθέτουσες 

Αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς 

μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια 

των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν.4412/2016 δύνανται, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η 

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

235. 

4Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς 

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 

ποικίλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα 

ίδια κριτήρια επιλογής) 

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος ΙΙ Γ) διασφαλίζοντας ότι η 

Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες 

των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων 

στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV 

και τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή 

κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο 

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V. 

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή εργολαβίας σε τρίτους, 

τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(νουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους 

υπεργολάβους. Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του (ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος ΙV και τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική 

ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους. 

Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30% 

της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει 

και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές 

πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙΙ πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις 

ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας.  

6) Σε 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, κάθε άτομο ενδέχεται να υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
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2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους 

διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό. 

 

3.1.2. Τεχνική προσφορά 

Για την απόδειξη των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν στον 

υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα είδη για τα οποία ο υποψήφιος 

υποβάλλει προσφορά είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για τον λόγο για τον 

οποίο προορίζονται, σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις όπως 

περιγράφονται στο παράρτημα Γ΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ». 

2. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης δύο (2),  στο αναφερόμενο αντικείμενο με τις οποίες 

θα αποδεικνύεται η προηγούμενη εμπειρία στην κατασκευή Τηβέννων. 

[Σημ: Όπου στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση ως 

δικαιολογητικό, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής και ότι η 

παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 

ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 3 Ν. 

4250/2014).] 

 

 

3.1.3 .Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 

οικονομική προσφορά σύμφωνα με το παράρτημα Δ’ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 

αποκλεισμού, διαμορφωμένα ως εξής:   

1. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται 

αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της 

αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 

ολογράφως.  Θα δοθεί τιμή για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτό περιγράφεται 

αναλυτικά στους πίνακες ανά ομάδα του Παραρτήματος Δ’ Οικονομική Προσφορά.   

2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των 

κρατήσεων. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς του 

                                                                                                                                                 
7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι 

απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η 

αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου 

διαβίβασης. 
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υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την 

Υπηρεσία. 

3. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο 

υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

4. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση 

της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς 

και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των 

ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική 

παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.  

 

 

4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 

100, 102, 117, 127 Ν. 4412/2016) 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική 

πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια μέσω της παρακάτω διαδικασίας. 

1. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η Επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν 

εμπρόθεσμα. 

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 

και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση κατά την 

κρίση της Επιτροπής (άρθρο 117, παρ.4, Ν.4412/2016). 

 

2. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

Μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

της. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς και καταχωρεί τα αποτελέσματα του ελέγχου στο ίδιο πρακτικό. 

γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται αν 

είναι δυνατό την ίδια ημέρα (κατά την κρίση της επιτροπής) ή κατά την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται με ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Για όσες 
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προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α’ και β’ οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 

αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 

ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση 

των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ (προ ΦΠΑ). 

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

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

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 

πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

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

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

την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα 

σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11.μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

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

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

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

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

4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του διαγωνισμού 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. Διευκρινίσεις ή 

συμπληρώσεις που επιτρέπονται περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 102, παρ. 2 του 

Ν.4412/2016. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση 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. 

 

5.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και κατόπιν της προθεσμίας που προβλέπεται για 

την άσκηση ενστάσεων, δυνάμει των άρθρων 103, 104 και 105 του ν.4412/2016, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει εντός προθεσμίας που καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών ούτε 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ανακοίνωση που του αποστέλλεται 
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υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατά περίπτωση. Τα 

δικαιολογητικά, προσκομίζονται από τον προσφέροντα στην αρμόδια υπηρεσία, με 

διαβιβαστικό, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά όπως 

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

κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 

 

5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 

υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

κατά περίπτωση είναι: 

α. Φυσικά πρόσωπα 

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Άρθρο 57 παρ.1-6 της  οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

(τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) 

II. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές 

διατάξεις νόμου (μέχρι έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης πρόσκλησης 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) 

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Σημείωση: Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού. 

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με το 

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά 

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
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β) Νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

I. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς , 

αντίστοιχα.  

II. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων  ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις.   

III. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 

και τους συνεταιρισμούς, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων  του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

IV. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά 

στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 

διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το 

αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

 γ)  Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην Ένωση. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

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

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. 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. 
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 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

 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 κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες 

 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα οικονομική 

προσφορά  

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού ανάδοχου ως έκπτωτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

 Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και 

στις διατάξεις του παρόντος. 

[Σημείωση: Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον 

προσφέροντα ή τους προσφέροντες στους οποίους έχει ανατεθεί η προμήθεια, να υποβάλλουν 

ενημερωμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 5 

του Ν.4412/2016.] 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μπορεί να 

ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα 

προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα 

δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον 

συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της 

Αναθέτουσας Αρχής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), σε σφραγισμένο φάκελο με 

διαβιβαστικό στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

1. «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

2. Πλήρης Τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Προγραμματισμού, Τμήμα Προμηθειών, 

22131 Τρίπολη 

3. Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της προκήρυξης 
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4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

5. Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

ΑΦΜ κτλ) 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 

δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 

και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση 

γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο 

μειοδότη και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει, σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται. 

Διευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για υποβολή / προσκόμιση 

εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησής τους ισχύουν ομοίως τα 

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. 

Διευκρινίσεις για τις υπεύθυνες δηλώσεις: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό 

πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 

τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε 

μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 

(Ν.4250/2014, άρθρο 3). 

 Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση. 
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6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

I. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι 

προσφορές είναι αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τη διακήρυξη, που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.  

II. Η απόφαση κατακύρωσης της υπηρεσίας, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 

κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

 άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προσφυγών 

 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

πρόσκλησης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το Φ.Π.Α.  

Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, η σύμβαση 

θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό 

μόνο χαρακτήρα. 

III. Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο 

μειοδότη.(άρθρο 105 Ν.4412/2016). Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

ματαιώνονται.  

IV. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης 

εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

 

 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

7.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

7.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Τα αντίστοιχα 
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έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. 

7.1.2. Η κατωτέρω αναφερόμενη εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει καταρχήν: 

α. την ημερομηνία έκδοσης, 

β. τον εκδότη, 

γ. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 

δ. τον αριθμό της εγγύησης, 

ε. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ. τους όρους ότι: 

 η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

 ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

 τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

 την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

 την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

 στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

7.1.3.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται 

7.1.4  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, χωρίς Φ.Π.Α (Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 4412/ 2016) και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 143, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί του ποσού 

της αύξησης. 

Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, 

για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση. 
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Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις «συμμετοχής» 

και «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016. 

 

8. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα  

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε 

γ.Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος 

δ.Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 

από τη σύμβαση. 

 

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για την ανωτέρω προμήθεια από την υπογραφή της και 

έως την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, ήτοι εντός 

εκατόν είκοσι ημερών (120). Αναλυτικά έως ενενήντα ημέρες (90) ημερομηνία ολοκλήρωσης 

του Προσωρινού πρωτοκόλλου παραλαβής και έως τριάντα ημέρες (30) ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συμβατικού όρου επιβάλλονται, στον προμηθευτή, οι 

προβλεπόμενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

Η εκτέλεση της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως 

κατόπιν έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 132 του Ν.4412/2016.  

 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί 

με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να 

έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση που τα είδη της ανωτέρω προμήθειας παρουσιάσουν αποκλίσεις από τις 

Τεχνικές προδιαγραφές – Ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς και σε περίπτωση φθοράς ή 
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ελαττώματος του υφάσματος ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση να τα επιδιορθώσει ή 

να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (15) ημερών. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, πλην όσων 

έχει δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε 

περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κτλ ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.  

Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή 

υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. 

Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει υπέρ της τράπεζας το εκχωρούμενο 

τίμημα η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως τράπεζας. Ο 

Ανάδοχος σε οποιαδήποτε παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της Διακήρυξης ή 

της προσφοράς του, έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε 

θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και 

αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε από 

τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 

ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 

11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την υπογραφή της εν λόγω 

Σύμβασης και έως την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής, ήτοι εντός εκατόν είκοσι ημερών (120). Αναλυτικά έως ενενήντα ημέρες (90) 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του Προσωρινού πρωτοκόλλου παραλαβής και έως τριάντα 

ημέρες (30) ημερομηνία ολοκλήρωσης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής. 

Τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, στην πόλη της Τρίπολης, Πρυτανεία, Ερυθρού Σταυρού 28 και 

Καρυωτάκη,Τ.Κ. 22131,  Αρμόδιος Υπάλληλος Σουρλά Ελένη (2710-230000). 
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12. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

I. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης 

σχετικών παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα μεταφοράς προς 

το Κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης – Πρυτανεία στην Τρίπολη όπου θα γίνει η 

παράδοση των εν λόγω ειδών. 

II. Kατά την πληρωμή θα παρακρατήσουν όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και οι 

κρατήσεις.   

 

13.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

I. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και της νομιμότητας της διενέργειάς 

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

υποβολής προσφορών σύμφωνα με το β’ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 127 του 

Ν.4412/2016 

II. Ένσταση κατά πράξης της Αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) 

Ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στους συμμετέχοντες και 

έχοντες έννομο συμφέρον σύμφωνα με το με το α’ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 127 του 

Ν. 4412/2016 

 

14. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν από την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και 

Προγραμματισμού –Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , Τηλέφωνα 

2710372111 - Fax 2710372108, τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα μέχρι και την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. 

 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΟΜΑΔΑ 1:  ΤΗΒΕΝΝΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗ  

Αριθμός μονάδων: ΠΕΝΤΕ (5) 

Προϋπολογισμός : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ  

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  (CPV :18114000-1) – ΚΑΕ: 1521. 

Α/

Α 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Τήβεννος  ΝΑΙ   

2 Ύφασμα αλπακάς γυαλιστερός 

εσωτερικά και εξωτερικά με ελαφρώς 

οριζόντιες και κάθετες ρίγες σε μπλε 

σκούρο χρώμα. 

ΝΑΙ   

3 Κέντημα: κλαδί ελιάς δεξιά και 

αριστερά του θώρακα και στην 

αριστερή πλευρά το σήμα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(Πέλοπας). 

ΝΑΙ   

4 Το κλείσιμό τους θα είναι με κόπιτσες 

και θα φέρει χρυσό σιρίτι 10 mm δεξιά 

και αριστερά 

ΝΑΙ   

5 Ο γιακάς έχει λεπτό σιρίτι (τύπου 

ψαροκόκαλο) περιμετρικά και στο 

τελείωμα 2 φύλλα ελιάς χρυσά 

κεντημένα 

ΝΑΙ   

6 Το μανίκι τελειώνει με γαλάζια φάσα 

βαμβακερού υφάσματος φάρδους 8cm 

και με χρυσό σιρίτι 10 mm. 

ΝΑΙ   

7 Στο δεξί μανίκι μπαίνει το έμβλημα 

του Πανεπιστημίου κεντημένο με 

χρυσοκλωστή 

ΝΑΙ   

8 Τόσο η χρυσοκλωστή όσο και τα 

σιρίτια θα είναι αμετάβλητα εφόσον 

υπάρξει προσοχή στις υψηλές 

θερμοκρασίες πλύσης, σιδερώματος 

και χρήσης χημικών 

ΝΑΙ   
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ΟΜΑΔΑ 2:  ΤΗΒΕΝΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ 

Αριθμός μονάδων: ΠΕΝΤΕ (5) 

Προϋπολογισμός : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%)  (CPV :18114000-1) –KAE: 1521 

Α/

Α 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Τήβεννος  ΝΑΙ   

2 Ύφασμα αλπακάς γυαλιστερός 

εσωτερικά και εξωτερικά με ελαφρώς 

οριζόντιες και κάθετες ρίγες σε μπλε 

σκούρο χρώμα. 

ΝΑΙ   

3 Κέντημα: κλαδί ελιάς δεξιά και 

αριστερά του θώρακα και στην 

αριστερή πλευρά το σήμα του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(Πέλοπας). 

ΝΑΙ   

4 Το κλείσιμό τους θα είναι με κόπιτσες 

και θα φέρει χρυσό σιρίτι 10 mm δεξιά 

και αριστερά. 

ΝΑΙ   

5 Ο γιακάς έχει λεπτό σιρίτι (τύπου 

ψαροκόκαλο) περιμετρικά και στο 

τελείωμα 1 φύλλο ελιάς χρυσά 

κεντημένο. 

ΝΑΙ   

6 Το μανίκι τελειώνει με γαλάζια φάσα 

βαμβακερού υφάσματος φάρδους 8cm 

και με χρυσό σιρίτι 10 mm. 

ΝΑΙ   

7 Στο δεξί μανίκι μπαίνει το έμβλημα 

του Πανεπιστημίου κεντημένο με 

χρυσοκλωστή. 

ΝΑΙ   

8 Τόσο η χρυσοκλωστή όσο και τα 

σιρίτια θα είναι αμετάβλητα εφόσον 

υπάρξει προσοχή στις υψηλές 

θερμοκρασίες πλύσης, σιδερώματος 

και χρήσης χημικών 

ΝΑΙ   
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ΟΜΑΔΑ 3:  ΤΗΒΕΝΝΟΙ ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ  

Αριθμός μονάδων: ΤΡΙΑΝΤΑ (30) 

Προϋπολογισμός : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  (CPV :18114000-1) – KAE: 1521 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4:  ΕΠΙΤΗΒΕΝΝΙΑ  

Αριθμός μονάδων: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ  (140) 

Προϋπολογισμός : ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  (CPV: 18300000-2) – ΚΑΕ: 1521 

Α/

Α 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Τήβεννος  ΝΑΙ   

2 Ύφασμα αλπακάς γυαλιστερός 

εσωτερικά και εξωτερικά ματ σε μπλε 

σκούρο χρώμα 

ΝΑΙ   

3 Στην αριστερή πλευρά του θώρακα θα 

φέρουν το σήμα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (Πέλοπας). 

ΝΑΙ   

4 Το κλείσιμό τους θα είναι με κόπιτσες 

και θα φέρει χρυσό σιρίτι 10 mm δεξιά 

και αριστερά 

ΝΑΙ   

5 Ο γιακάς έχει λεπτό σιρίτι (τύπου 

ψαροκόκαλο) περιμετρικά  
ΝΑΙ   

6 Το μανίκι τελειώνει με γαλάζια φάσα 

βαμβακερού υφάσματος φάρδους 8cm 

και με χρυσό σιρίτι 10 mm. 

ΝΑΙ   

7 Στο δεξί μανίκι μπαίνει το έμβλημα 

του Πανεπιστημίου κεντημένο με 

χρυσοκλωστή 

ΝΑΙ   

8 Τόσο η χρυσοκλωστή όσο και τα 

σιρίτια θα είναι αμετάβλητα εφόσον 

υπάρξει προσοχή στις υψηλές 

θερμοκρασίες πλύσης, σιδερώματος 

και χρήσης χημικών 

ΝΑΙ   

Α/Α ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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ΟΜΑΔΑ 5:  ΤΗΒΕΝΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Αριθμός μονάδων: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (570) 

Προϋπολογισμός :  ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ( CPV :18114000-1) – ΚΑΕ: 1529 

 

Επιπλέον: 

1.    Τα κεντήματα και ο σχεδιασμός να υλοποιηθούν σε μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας. 

2.  Κάθε Τήβεννος από την ομάδα (1), (2) και (3) θα παραδοθεί καθαρισμένη και σιδερωμένη 

σε κρεμάστρα και μέσα σε ατομική θήκη ανάλογη της Τηβέννου. 

3. Κάθε Τήβεννος από την ομάδα (5), θα παραδοθεί καθαρισμένη και σιδερωμένη σε 

κρεμάστρα. 

 

 

 

 

 

 

1 Επιτηβέννια ΝΑΙ   

2 Σατέν ύφασμα χρώματος μπλε- 

ραφ 
ΝΑΙ   

3 Στο μπροστινό μέρος κεντημένο 

το σήμα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου με τρία χρυσά 

σιρίτια θα είναι στο κάτω μέρος 

και ένα χρυσό σιρίτι στο πίσω 

μέρος. 

ΝΑΙ   

Α/Α ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Τήβεννος Φοιτητή ΝΑΙ   

2 πολυεστερικό ύφασμα σατέν 

μπλε σκούρο  
ΝΑΙ   

3 με χρυσή κορδέλα στο κλείσιμο 

και το μανίκι 
ΝΑΙ   

4 στο αριστερό μέρος της άσπρο 

σατέν (σαν γραβάτα) με χρυσαφί 

αγκράφα. 

ΝΑΙ   
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «Προμήθεια πέντε (5) Τηβέννων Πρύτανη, 

πέντε (5) Τηβέννων Αντιπρυτάνεων, τριάντα (30) Τηβέννων Κοσμητόρων – Προέδρων, 

πεντακοσίων εβδομήντα (570) Τηβέννων Φοιτητών και εκατόν σαράντα (140) Επιτηβεννίων 

για τη συμμετοχή τους σε τελετή ορκωμοσίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή  (ανά ομάδα) των υπό προμήθεια ειδών.  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Α. ΔΗΛΩΣΗ.  

Οι υπογράφοντες ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των Εταιρειών:   

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ: 

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσουν την Οικονομική 

Προσφορά τους για την «Προμήθεια πέντε (5) Τηβέννων Πρύτανη, πέντε (5) Τηβέννων 

Αντιπρυτάνεων, τριάντα (30) Τηβέννων Κοσμητόρων – Προέδρων, πεντακοσίων εβδομήντα 

(570) Τηβέννων Φοιτητών, εκατό σαράντα (140) Επιτηβεννίων για τη συμμετοχή τους σε 

τελετή ορκωμοσίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» μελέτησαν με 

προσοχή και έλαβαν υπόψη τους:  

 Την παρούσα Διακήρυξη με όλα τα σχετικά παραρτήματά της που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του διαγωνισμού. 

 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό. 

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση των συνθηκών του διαγωνισμού, των 

τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται. 

3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το Τίμημα της Προσφοράς μας 

περιλαμβάνει το σύνολο της προμήθειας,  που απαιτείται. 

4. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν κάθε κόστος στο 

Τίμημα για την έγκαιρη περάτωση της προμήθειας και την τήρηση όλων των προθεσμιών, 

όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

5. Στο προσφερόμενο Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της προμήθειας.  

6. Ότι η Εταιρεία /οι εταιρείες μας επιλέγουν ως τρόπο πληρωμής :το 100% της αξίας μετά 

την οριστική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας. 

 7. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισαν την Οικονομική Προσφορά τους με βάση τα 

αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.  

……………(πόλη), ………/………/201… 

ΟI ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ  …………Σφραγίδα - Υπογραφή
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Β. ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την «Προμήθεια πέντε (5) Τηβέννων Πρύτανη, πέντε (5) Τηβέννων Αντιπρυτάνεων, τριάντα (30) Τηβέννων Κοσμητόρων – 

Προέδρων, πεντακοσίων εβδομήντα (570) Τηβέννων Φοιτητών, εκατόν σαράντα (140) Επιτηβεννίων για τη συμμετοχή τους σε 

τελετή ορκωμοσίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης,  και με τα 

καθοριζόμενα στο παρόν έντυπο η οικονομική μας προσφορά ανέρχεται σε:  

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣ

ΗΣ 

ΠΟΣΟ 

-ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

(ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 24% 

ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 1: 

ΤΗΒΕΝΝΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗ 

ΤΗΒΕΝΝΟΙ 

CPV :18114000-1        

ΟΛΟΣΩΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

Τεμάχιο 5     

ΟΜΑΔΑ 2: 

ΤΗΒΕΝΝΟΙ  

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ 

ΤΗΒΕΝΝΟΙ 

CPV :18114000-1 

ΟΛΟΣΩΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

 5     

ΟΜΑΔΑ 3:  

ΤΗΒΕΝΝΟΙ 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ – 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΤΗΒΕΝΝΟΙ 

CPV :18114000-1 

ΟΛΟΣΩΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

Τεμάχιο 30     

ΟΜΑΔΑ 4: 

ΕΠΙΤΗΒΕΝΝΙΑ 

ΕΠΙΤΗΒΕNΝΙΑ 

CPV: 18230000-0 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 

ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

Τεμάχιο 140     

ΟΜΑΔΑ 5:  

ΤΗΒΕΝΝΟΙ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΤΗΒΕΝΝΟΙ 

CPV :18114000-1 

ΟΛΟΣΩΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

Τεμάχιο 570     
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 Τίμημα 

ΕΥΡΩ (αριθμητικώς)  

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως)  

 

ΦΠΑ  

Συντελεστής 24%  

 

ΕΥΡΩ (αριθμητικώς)  

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως)  

 

Συνολική Αξία Ειδών  με ΦΠΑ 24% 

ΕΥΡΩ (αριθμητικώς)  

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως)  

 

 

…………(πόλη), ………/………/201.. 

 

ΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ  

 

Σφραγίδα - Υπογραφή  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της  διακήρυξης υπ’ αριθ…………) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα5  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  …………….. 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 22131 Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΣΩΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

- Τηλέφωνο: 2710-372111,2710-372107 

- Ηλ. ταχυδρομείο: vtsokou@uop.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.uop.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): - Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την «Προμήθεια πέντε (5) Τηβέννων Πρύτανη, πέντε (5) 

Τηβέννων Αντιπρυτάνεων, τριάντα (30) Τηβέννων Κοσμητόρων – Προέδρων, πεντακοσίων 

εβδομήντα (570) Τηβέννων Φοιτητών, εκατό σαράντα (140) Επιτηβεννίων για τη συμμετοχή τους σε 

τελετή ορκωμοσίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κριτήριο αξιολόγησης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

CPV : 18114000-1        ΟΛΟΣΩΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ (ΤΗΒΕΝΝΟΙ)     και CPV: 18230000-0       ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΤΗΒΕΝΝΙΑ) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ………………………………] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων [ΟΜΑΔΕΣ 5] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: …….. 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                 

5. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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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 αρμόδιοι6 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση7; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»8 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

7.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. 

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

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

 

 

[…...............] 

[….] 

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 

κατάλογο9: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

                                                 
9.Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους10; 

[] 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. 

[   ] 

        

                                                 
10.Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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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 ΦΟΡΕΩΝ11 

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. 

        

                                                 
11.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.” 
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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 καταδίκες12 

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση13· 

2. δωροδοκία14,15· 

3. απάτη16· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες17· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας18· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων19. 

                                                 
12 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.  

13 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). 

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

15 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). 

16 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. 

17 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. 

18 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”. 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου20 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): 

[……][……][……][……]21 

Εάν ναι, αναφέρετε22: 

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): 

[……][……][……][……]23 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

[] Ναι [] Όχι  

                                                                                                                                                   
19 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.". 

20 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 ) 

21 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)24; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν25: [……] 

                                                 
24 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)  

25 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), 

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

ασφάλισης26, 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; Διευκρινίστε: 

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 ;27 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

                                                 
26.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).  

27.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 
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λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

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): 28 

[……][……][……] 

 

                                                                                                                                                   
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς  

28 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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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 

δικαίου29; 

[] 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 καταστάσεις30 : 

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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

                                                 
29 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

30  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές αυτές τις περιστάσεις31 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα32; 

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: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων33, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

                                                 
31 Άρθρο 73 παρ. 5. 

32 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

33 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: [.........…] 

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 σύμβασης34; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια35 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, 

[] Ναι [] Όχι 

                                                 
34 Πρβλ άρθρο 48. 

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται36, 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 δωρεάν37. 

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 Δήλωσης 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): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

37  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.  

18PROC003931766 2018-11-01

ΑΔΑ: 6ΙΜΥ469Β7Δ-ΥΔ5



 

50/55 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της  διακήρυξης υπ’ αριθ. …………) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ – 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710/372111, 2710/372104                           Τρίπολη,  ……….. 

Fax: 2710 / 372108                                                               Αρ πρωτ.: ………..  

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική,  

e-mail: vtsokou@uop.gr 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

για την «Προμήθεια πέντε (5) Τηβέννων Πρύτανη, πέντε (5) Τηβέννων Αντιπρυτάνεων, 

τριάντα (30) Τηβέννων Κοσμητόρων – Προέδρων, πεντακοσίων εβδομήντα (570) Τηβέννων 

Φοιτητών, εκατό σαράντα (140) Επιτηβεννίων για τη συμμετοχή τους σε τελετή ορκωμοσίας 

για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

 

Στην Τρίπολη σήμερα στις …../…../… μεταξύ: 

 

Α. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με ΑΦΜ 099727226, ΔΟΥ Τρίπολης, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρύτανη 

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα (δυνάμει 

του ΦΕΚ Τεύχους Β’ 4835/29-12-2017)   στο εξής αποκαλούμενο «Αγοραστή» και 

Β. της Εταιρείας …………………..……………………………………,  με έδρα 

……………………………………………………, ………………………………………., ΑΦΜ 

……………………….,  Δ.Ο.Υ …………………………………..και εκπροσωπούμενης νομίμως από 

τ… κ……………………….., και αποκαλούμενης στη συνέχεια του παρόντος "ο Προμηθευτής" 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι: 
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Λαμβάνοντας υπόψη: 

Τις  διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών 

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

2. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

3. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού» όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

4. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-05). 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

6. Του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του 

Π.Δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

7. Το ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων αυτού ≫, 

όπως ισχύει σήμερα. 

8. Το υπ΄αριθμ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και 

τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

9. Την υπ. αριθμ. 1/5-12-2017 Απόφαση Συγκλήτου περί «Καθορισμό αρμοδιοτήτων 

Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

10. Το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4835/29-12-2017 περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και 

καθορισμός τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων Αντιπρυτάνεων. 

Τις αποφάσεις: 

1. Την υπ. αριθμ. 7682/08-10-2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης /  έγκρισης Δαπάνης 

(ΑΔΑ:ΩΑΟΦ469Β7Δ-ΒΥΠ) που καταχωρήθηκε με ΑΑΥ 446/ 08-10-2018 στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του οικονομικού Έτους 2018. 

2. Την υπ’ αριθμ. 1/25-10-2018 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ:Ω259469Β7Δ-Σ4Σ) περί Έγκρισης 

πρακτικού Επιτροπής Κληρώσεων Επιτροπών για ορισμό επιτροπών του υπ. αριθμ. 

7/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

3. Την υπ’ αριθμ.  3/25-10-2018 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΙΗ2469Β7Δ-Ε6Κ) περί Έγκρισης 

του Τεύχους του υπ΄αριθμ. 7/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο :«Προμήθεια πέντε 

(5) Τηβέννων Πρύτανη, πέντε (5) Τηβέννων Αντιπρυτάνεων, τριάντα (30) Τηβέννων 

Κοσμητόρων – Προέδρων, πεντακοσίων εβδομήντα (570) Τηβέννων Φοιτητών και εκατόν 
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σαράντα (140) Επιτηβεννίων για τη συμμετοχή τους σε τελετή ορκωμοσίας για τις 

ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», Συνολικής Δαπάνης Σαράντα οκτώ 

χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ (48.608,00€). 

4. Τις υπ. αριθμ…….Αποφάσεις Συγκλήτου που αφορούν την εξέλιξη του εν λόγω 

Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Με την παρούσα σύμβαση ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προμηθεύει στον Αγοραστή την 

Προμήθεια……………για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με την 

υπ. αριθμ. ……..προσφορά της εταιρείας……..και τις Τεχνικές Προδιαγράφές του υπ. αριθμ. 

………..Συνοπτικού Διαγωνισμού…….. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 -ΤΙΜΗΜΑ 

Η συνολική δαπάνη για τις ομάδες ……………………. ανέρχεται στο ποσό των 

……………………………….. μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 

………………………………………… συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. …………. προσφορά της αναδόχου.  

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2018 (ΚΑΕ: 1521 και  ΚΑΕ: 1529) (CPV :18114000-1 και 

18230000-0). 

ΑΡΘΡΟ 3-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η  πληρωμή θα  γίνει  μετά  την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής  παραλαβής 

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν  

στο  όνομα  του  προμηθευτή,  με  βάση  τα  τιμολόγια  του.  

Το   συμφωνημένο   τίμημα   θα   καταβληθεί   σε   Ευρώ (€).  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν.4412/2016 (φεκ 147/Α/8.8.2016).  

 

ΑΡΘΡΟ 4-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την υπογραφή της εν λόγω 

Σύμβασης και έως την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, 

ήτοι εντός εκατόν είκοσι ημερών (120). Αναλυτικά έως ενενήντα ημέρες (90) ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του Προσωρινού πρωτοκόλλου παραλαβής και έως τριάντα ημέρες (30) 
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ημερομηνία ολοκλήρωσης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής. 

Τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, στην πόλη της Τρίπολης, Πρυτανεία, Ερυθρού Σταυρού 28 και 

Καρυωτάκη,Τ.Κ. 22131,  Αρμόδιος Υπάλληλος Σουρλά Ελένη (2710-230000). 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης η εταιρεία κατέθεσε εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Νο. 

………………………..Τράπεζας…………………… (κατάστημα …………….) με ημερομηνία 

έκδοσης ……………………… για τις Ομάδες …………………… συνολικά, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%της συμβατικής αξίας της προμήθειας (χωρίς ΥΠΑ), ήτοι 

………………………………………………. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 

4412/2016.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες (2) μετά το 

συμφωνημένο χρόνο ολοκλήρωσης της σύμβασης, ήτοι ……………………. 

Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου με μονομερή του δήλωση προς τον 

εκδότη και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς σε περίπτωση που με απόλυτη κρίση του 

Πανεπιστημίου η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που 

έχουν συμφωνηθεί με αυτήν την περίπτωση με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου μπορούν να επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί 

με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να 

έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Σε περίπτωση που τα είδη της ανωτέρω προμήθειας παρουσιάσουν αποκλίσεις από τις 

Τεχνικές προδιαγραφές – Ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς και σε περίπτωση φθοράς ή 

ελαττώματος του υφάσματος ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση να τα επιδιορθώσει ή να 

τα αντικαταστήσει εντός δέκα (15) ημερών. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, πλην όσων έχει 

δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε 
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περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κτλ ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.  

Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, 

ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό 

τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει υπέρ της τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως τράπεζας. Ο Ανάδοχος σε 

οποιαδήποτε παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 

προσφοράς του, έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική 

και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτή την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 

προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οποιαδήποτε από 

τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 

ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

ΑΡΘΡΟ 6-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που 

αναγράφονται στην Προκήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), τους 

όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση 

επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα 

του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 7-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως 

κατόπιν έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 132 του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 8-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν 

από αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την σύμφωνη 

γνώμη του Αγοραστή που παρέχεται μόνο εγγράφως. 
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ΑΡΘΡΟ 9-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 

καλόπιστα όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια της Τρίπολης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε 

δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε 

διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 

συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 

 

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του 

Ν. 4412/2016. 

Το παρόν, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από 

αυτούς σε τέσσερα πρωτότυπα αντίτυπα, τρία (3) παραμένουν στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου και ένα (1) πηγαίνει στον Ανάδοχο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                                                

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

 

 

………………………. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος  

………………………… 
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