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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τηλέφωνο: 

2710 /372111, 2710/372134 

Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική, 

Ασπρούδη Παρασκευή 

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

 

 

Αρ. Πρωτ.: 9861 

Τρίπολη, 02-12-2022 

 

ΠΡΟΣ: 

-Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ROLLER συσκοτίσεως (blackout) για τις ανάγκες σκίασης των γραφείων του νέου 

κτιρίου στέγασης επί της οδού Αριστοτέλους 1-3 και Λεωφ. Αθηνών του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις 

του άρθρου 118, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 50 του ν. 4782/2021. 

 

Β)Το άρθρο 6 του Ν. 4782/21 Φεκ Β 36 Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες  διατάξεις για την ανάπτυξη ,τις υποδομές και την υγεία 

 

Γ) Τις διατάξεις του Ν. 4950/2022 (ΦΕΚ Α 128/2.7.2022), άρθρο 66 παράγραφος 2, σύμφωνα με το οποίο «Η 

θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών και των υπηρετούντων Κοσμητόρων των Σχολών των 

Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η.8.2022 παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί την 

28η.2.2023» 

Δ) Τη Μεταβατική Διάταξη του άρ. 448 § 5 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-07-2022), σύμφωνα με την οποία 

«Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του οι 

αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κ.β) της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 14 ασκούνται από 

το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι» 

Ε)Τo υπ΄ αρίθμ. 2328/28-07-2022 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011058959 του τμήματος Κοινωνικής 

και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 
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οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

ΣΤ)Την υπ’ αρίθμ. 8892/07-11-2022 Απόφαση Πρύτανη περί έγκρισης σκοπιμότητας πραγματοποίησης 

δαπανών τακτικού Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικ. Έτους 2022 με ΑΔΑ: 

67KH469Β7Δ-ΕΕ4 

Ζ)Την υπ΄ αρίθμ. 8908/08-11-2022 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑΜ : 22REQ011562281 και ΑΔΑ: 

97ΝΜ469Β7Δ-Υ64 

Η)Την έρευνα αγοράς που έγινε από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην  Κόρινθο 

Θ) Την επιτακτική ανάγκη για την σκίαση των γραφείων του κτιρίου επί της οδού Αριστοτέλους 1-3 και 

Λεωφ. Αθηνών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο 

Ι) Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης 

 

καλεί  

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 

της παρούσας, να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια ROLLER συσκοτίσεως (blackout) για τις 

ανάγκες σκίασης των γραφείων του νέου κτιρίου στέγασης επί της οδού Αριστοτέλους 1-3 στην Κόρινθο 

για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο όπως 

περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα: 

 

 

Α/

Α 

 

Περιγραφή 

προμήθειας 

 
CPV 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 
% ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
ΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟ
Σ 

1 ROLLER 

συσκοτίσεως 

(blackout)  

 

395154 
30-8 

Ρόλερ/Περσίδ
ες αλουμινίου 

1.612,90€ 387,10€ 2.000,00€ 

 

Το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας. 

 

Η τιμή της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α 24%, ήτοι 1.612,90€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α  24% για το σύνολο της 

υπηρεσίας. 

Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 1899 

Η ζητούμενη προμήθεια κατατάσσεται στον κάτωθι Κωδικό: 39515430-8 βάσει του Καταλόγου Κοινής 

Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV). 

Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και την 

Τεχνική Έκθεση. 

Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόμενα είδη τις οποίες 

υποχρεούται να αποδεχτεί ο οικονομικός φορέας.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

    Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτυπώνονται παρακάτω : 

 

Α/Α            ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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1 Roller συσκοτίσεως (blackout) εξωτερικού χώρου 51 m2 

2 Roller συσκοτίσεως (blackout) εσωτερικού χώρου 12 m2 

 

Η προσφορά θα δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 

 

Τα προϊόντα οφείλουν να παραδοθούν εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή της 

απόφασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΚΗΜΔΗΣ και την κοινοποίηση αυτής μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στον ανάδοχο. 

Τα αναφερόμενα θα παραδοθούν στο νέο κτίριο στέγασης επί της οδού Αριστοτέλους 1-3 στην Κόρινθο 

κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (τηλ. 27410-74991-2) 

Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος 

 

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας πρέπει να υποβάλουν έγγραφη προσφορά σε φάκελο 

στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 9861/02-12-2022 Πρόσκλησης στην παρακάτω διεύθυνση: 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα 

Προμηθειών – γραφείο Α3 τέρμα 

Καραϊσκάκη , Β΄ κτίριο ΟΑΕΔ ΤΚ. 22131, 

Τρίπολη 

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Βασιλική Τσώκου, Ασπρούδη Παρασκευή, τηλ. επικ. 2710372111, 27410/74996  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 9/12/2022 και ώρα 10:00μμ. 

 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα αποσταλούν θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση αποστολής της 

προσφοράς τους για οιονδήποτε λόγο. 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

Α. Συμπληρωμένο το Έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Α) 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, 

fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«Προμήθεια ρόλερ συσκότισης για τις ανάγκες σκίασης των 

γραφείων του νέου κτιρίου στέγασης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην πόλη της Κορίνθου » 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/12/2022  και ώρα 

10:00 π.μ. 

 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το 

πρωτόκολλο  

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το 

πρωτόκολλο 
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Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (Παράρτημα Β) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του 

Ν.4412/2016 της παρούσας, με σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου στην 

τελευταία σελίδα. 

Γ. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

Δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ. Καταστατικό, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μη  μεταβολών και περί 

ισχύουσας εκπροσώπησης, έναρξη επιχείρησης για ατομική) 

 

Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδίδεται από το gov.gr σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

 

Εναλλακτική προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Επίσης δεν γίνεται δεκτή, προσφορά που ξεπερνά τον 

προϋπολογισμό. 

 

Η προσφορά δεν πρέπει να φέρει παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν 

υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον 

προσφέροντα. 

 

Ο προσφέρων δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή του. 

 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και 

δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους 

όρους αυτούς 

 

Η μη κατάθεση των ανωτέρων εγγράφων και δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα και την 

απόρριψη του υποψηφίου οικονομικού φορέα. 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα στην πρόσκληση για εξήντα (60) ημέρες από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Προσφορά που αναφέρει μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΤΙΜΕΣ 

Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται: 

 

 επιβαρύνσεις ή 

άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις. 

ήσεις ή καταργηθούν 

υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, ο δε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να τα παρέχει.  

 Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 

δικαιούται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής του για την παράταση αυτή, να υποβάλει νέους 

πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσει. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως 
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απαράδεκτη.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών-

δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής/καλής 

εκτέλεσης της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(απόφαση 19/11-3-22 με ΑΔΑ ΨΥΑΚ469Β7Δ-ΝΒ6) και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει..  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος ΚΗΜΔΗΣ. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση. 

 

Ο Πρύτανης 

Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κ. Κατσής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. πρωτ.: 9861/ 02-12-2022 Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) 

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

Α/Α 

 

Περιγραφή 

προμήθειας 

 

Ποσότ

ητα 

 

ΤΥΠΟ

Σ    Τ.Μ. 

 
CPV 

 
Τιμή 
Μονάδας 

 
Συνολική αξία  
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

 
% ΦΠΑ 

 
Συνολική 
αξία ΜΕ 
Φ.Π.Α 

Κ.Α.Ε. 

 

1 

ROLLER 

συσκοτίσεως 

(blackout) 

εξωτερικού 

χώρου 

 

 

51 

 

M2 

395154 

30-8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1899 

 

2 

ROLLER 

συσκοτίσεως 

(blackout) 

εσωτερικού 

χώρου 

 

12 

 

M2 

395154 

30-8 

    1899 

ΣΥΝΟΛΟ          

 

 

Ποσό οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. 

ολογράφως:……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

Ποσό οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. αριθμητικώς:…………………………………………. 

 

Στην ανωτέρω προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις    

 

Ημερομηνία: 

Ο Προσφέρων 

(Υπογραφή και 

σφραγίδα) 

                                               

  

Η προσφερόμενη τελική τιμή δεν δύναται να υπερβεί τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 2.000,00 €. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Ο – Η Όνομα: 

  

Επώνυμο: 

 

 

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα: 

 

 

Όνομα και 

Επώνυμο Μητέρας: 

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2): 

 

 

Τόπος Γέννησης: 

 

 

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

  

Τηλ: 

 

 

Τόπος Κατοικίας: 

  

Οδός: 

  

Αριθ: 

  

ΤΚ: 

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

 Δ/νση 
Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομε 
ίου(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις 

διατάξεις τής παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω oτι:  

Ως .................................................................................................................................. (4) τής εταιρείας με 

την επωνυμία 
«………………………………………………» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει 
στην
 ...................................................................................................................................................................................................... 
, 
στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………….. Δ.Ο.Υ.:……………………….: 

Α. αποδέχομαι τους όρους τής παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες 

προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Β τής παρούσας πρόσκλησης. 

Β1. δεν εχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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, 
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σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 

159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) 

του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 

(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 

με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 

άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α` 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 

αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της 

απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 

του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32- 35 του ν. 4689/2020 (Α` 103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 

την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 

4557/2018 (Α` 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Β2.  δεν  εήχω  καταδικασθεί  με  τελεσίδικη  απόφαση,  για  κάποιο  από   τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού   

κώδικα, σχετικά    με   τήν   άσκηση   τής      επαγγελματικής   τους  δραστηριότητας  ήή   για  καή ποιο  αποή   

τα  αδικήματα  τής υπεξαίρεσης, τής απάτης, τής εκβίασης, τής πλαστογραφίας, τής ψευδορκίας, τής 

δωροδοκίας και τής δόλιας χρεοκοπίας. 
Β3. δεν τελώ  σε πτώχευσή, ουή τε σε διαδικασία κήρυξής πτώχευσής, εκκαθάρισή ήή  αναγκαστική  διαχείήρισή. 
Β4. εήχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου οήσον αφορά  τήν καταβολήή  φόρων και εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

Γ.   αναλαμβάνω τήν υποχρέωση  προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικώήννν για τήν απόδειξη τής μή 

συνδρομήής των λόγων αποκλεισμού , εφόσον ζητηθεί. 

1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 

2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, 
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Ημερομήνιήα:      Ο 

Δηλών- Εξουσιοδοτών 

 

(Υπογραφήή -ήμερομήνιήα) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 
η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

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

βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα. 
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