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ΔIΑΚΗΡΥΞΗ  5/2021 
 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΕΣ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, 
ΤΗΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Τηλέφωνο: 2710/372111, 2710/372134                           Τρίπολη, 05/07/2021 
 Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική,                          Αρ πρωτ.: 4759 
 Mατσιακάς Δημήτριος /2710-372134 

 e-mail: vtsokou@uop.gr, d.matsiakas@uop.gr 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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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 ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)  
Οδός: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη – Τρίπολη, Τ.Κ. 22100 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

21/07/2021  ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ: 11:00 Π.Μ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Τέρμα Καραϊσκάκη (Β' Κτίριο ΟΑΕΔ),  
Τρίπολη, Τ.Κ 22100 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
CPV: 50750000-7 Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων 
Κ.Α.Ε. 0879 - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 

GR EL 65 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
EL 651 ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ,  
EL 652  ΚΟΡΙΝΘΙΑ,  
EL653 ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙA 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ1 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ  (49.500, 
00€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (24%) 

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(61.380,00€) 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΜΗΝΣΕΣ (36) ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 
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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), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. /Α’/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις». 

3. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
4. 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» 

5. 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). 

6. 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. 

7. Το Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α/31/02-03-2011) «Εγγυήσεις για την εργασιακή 
ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  

8. 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» ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

9. Την υπ. αριθμ. 158/2016 απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3698/Β) « Έγκριση τυποποιημένου 
εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/16, για διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των κοινοτικών ορίων». 

10. Την υπ΄αριθμ.5797 /25-11-2016 Κατευθυντήρια Οδηγία 15  της ΕΑ.Α.ΔΗ.ΣΥ με ΑΔΑ: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ 

11. Την υπ΄αριθμ. 949/13-02-2018 Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑ.Α.ΔΗ.ΣΥ με ΑΔΑ: 
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε 

12. Το ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων αυτού≫, 
όπως ισχύει σήμερα. 

13. Του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52) « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία           
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου……… Μέτρα για την επιτάχυνση του 
έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

14. Του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α΄66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 
Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.», 

15. Του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α΄67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.», 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/07/2021,  ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 
 

21PROC008866280 2021-07-06
ΑΔΑ: Ω3ΞΚ469Β7Δ-ΞΣΓ



4 

 

 

16. Τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. «Πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις.» 

17. Τις διατάξεις των:  

i. ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 (Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση 
ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων).  

ii. ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2 (Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση 
υδραυλικών ανελκυστήρων).  

iii. ΕΛΟΤ 81-80/2006 (για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστημένων 
ανελκυστήρων πριν την εφαρμογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ)  

iv. ΟΔΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «για την 
προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους 
ανελκυστήρες»  

v. ΚΥΑ Φ 9.2/ οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 825/Β/11.9.1997)  
vi. ΦΕΚ Β 291/8-3-2002  (συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την 

εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων 
vii. ΚΥΑ Φ 9.2/ οικ. 29362/1957 (ΦΕΚ 1797/Β/21.12.2005)  

viii. ΚΥΑ Φ 9.2/ οικ. 28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) 
18. Το υπ΄ αριθμ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και 

τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

19. 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. 

20. Του Ν. 4782/2021-9/3/2021 (ΦΕΚ Α΄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. » 

 
Τις αποφάσεις: 

1. Το υπ. αριθμ. 2709/22-04-2021 πρωτογενές αίτημα  (ΑΔΑΜ 21REQ008525454) που 
αφορά τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. 

2. Τo υπ. αριθμ. 2716/22-04-2021 αίτημα προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 
21REQ008525454) που αφορά τον προϋπολογισμό έτους 2022,2023 και 2024. 

3. Την υπ. αριθμ. 3101/11-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης / 
έγκρισης Δαπάνης (ΑΔΑ: 9ΨΓΩ469Β7Δ-ΥΥΗ ΚΑΙ ΑΔΑΜ 21REQ008585150) που 
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του οικονομικού 
Έτους 2021. 

4. Το υπ’ αρίθμ. 3759/03-06-2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 21REQ008710669) που 
αφορά τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 

5. Την υπ΄ αρίθμ. 4201/16-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 
(ΑΔΑΜ 21REQ008794535 και ΑΔΑ: Ω8ΝΖ469Β7Δ-17Χ) που καταχωρήθηκε στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του οικονομικού Έτους 2021. 
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6. Την υπ’ αριθμ.  5/30-6-2021 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6476469Β7Δ-ΔΑΗ) περί  
Έγκρισης του Τεύχους του υπ΄ αριθμ. 5/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο : 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ(25) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ 5 ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου συνολικού προϋπολογισμού € 61.380 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%. 

7. Την υπ’ αριθμ. 5/2021 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6476469Β7Δ-ΔΑΗ) για ορισμό 
επιτροπών 

 
 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που 
αφορά την Μηνιαία Συντήρηση και τον Ετήσιο Περιοδικό έλεγχο (για την έκδοση 
πιστοποιητικού καλής λειτουργίας) εικοσιπέντε (25) ανελκυστήρων των κτιρίων του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για πέντε (5) ΟΜΑΔΕΣ και συγκεκριμένα: 

 ΟΜΑΔΑ 1. – ΤΡΙΠΟΛΗ 
 ΟΜΑΔΑ 2. - ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
 ΟΜΑΔΑ 3. – ΣΠΑΡΤΗ 
 ΟΜΑΔΑ 4 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
 ΟΜΑΔΑ 5. - ΝΑΥΠΛΙΟ 

για τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής ανά ομάδα. 
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Τμήμα 
Προμηθειών,  στα τηλέφωνα 2710-372111 και 2710-372134.(Τσώκου Βασιλική, Ματσιακάς 
Δημήτριος). 
Πληροφορίες Ειδικές επί των τεχνικών προδιαγραφών δίνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, από την κα Σταυροπούλου Σοφία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο τηλέφωνο 2710-372143. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21/07/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, Τέρμα Καραϊσκάκη (Β' Κτίριο ΟΑΕΔ) στην Τρίπολη.  
 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Κτίριο Κεντρικής 
Διοίκησης – Πρυτανεία  του Πανεπιστημίου, Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη στην  
Τρίπολη, στις  20/7/2021 και ημέρα Τρίτη και ώρα ως 14:00πμ., όπου θα παραλαμβάνονται 

21PROC008866280 2021-07-06
ΑΔΑ: Ω3ΞΚ469Β7Δ-ΞΣΓ



6 

 

 

και θα αποδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθούν 
εκπρόθεσμες και δεν θα γίνουν δεκτές. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να δώσουν προσφορά είτε για το σύνολο των 
ΟΜΑΔΩΝ είτε για ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ή περισσότερες από ΜΙΑ ΟΜΑΔΕΣ.  

Η κατακύρωση θα γίνει ανά ΟΜΑΔΑ.  

Σε κάθε περίπτωση, προσφορά που θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της ομάδας θα 
απορρίπτεται. Προσφορά που θα υποβάλλεται για μέρος της ΟΜΑΔΑΣ, θα απορρίπτεται. 

Η διαδικασία διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισμού ανά στάδιο και η υλοποίηση της 
υπηρεσίας καθορίζονται στους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και στα Παραρτήματα 
αυτής τα οποία επισυνάπτονται σ' αυτή, αποτελούν δε αναπόσπαστο μέρος της και έχουν 
ως ακολούθως:  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΕΕΕΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 
 

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 2710.372111-34 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vtsokou@uop.gr, d.matsiakas@uop.gr  
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.uop.gr 
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2. ΤΙΤΛΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

  
I. Τίτλος της σύμβασης - Αντικείμενο 

Αντικείμενο  της σύμβασης είναι η «Μηνιαία Συντήρηση και Ετήσιος Περιοδικός έλεγχος  
(για την έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας) είκοσι πέντε (25) ανελκυστήρων των 
κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για πέντε (5) ομάδες και συγκεκριμένα για την 
πόλη της Τρίπολης, της Κορίνθου, της Σπάρτης, της Καλαμάτας και του Ναυπλίου, για 
τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης».  
 

II. Προϋπολογισμός  
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας είναι εξήντα μία χιλιάδες  
τριακόσια ογδόντα ευρώ (61.380,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ήτοι 
σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (49.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021,2022,2023 και 
2024 αντίστοιχα, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  (KAE 0879), (CPV: 50750000-7 
Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων).   

Ο συνολικός προϋπολογισμός (κατ’ εκτίμηση) κατανέμεται ως ακολούθως για το έτος: 

 2021 αντί συνολικού ποσού 6.820,00 € με Φ.Π.Α. 24% ήτοι 5.500,00 €  (άνευ 
ΦΠΑ).(κατ εκτίμηση σε 4μήνες) 

 2022 αντί συνολικού ποσού 20.460,00 € με Φ.Π.Α. 24% ήτοι 16.500,00€(άνευ ΦΠΑ). 
κατ εκτίμηση σε 12 μήνες) 

 2023 αντί συνολικού ποσού 20.460,00 € με Φ.Π.Α. 24% ήτοι 16.500,00 € (άνευ ΦΠΑ). 
κατ εκτίμηση σε 12 μήνες) 

 2024 αντί συνολικού ποσού 13.640,00 € με Φ.Π.Α. 24% ήτοι 11.000,00 € (άνευ ΦΠΑ). 
κατ εκτίμηση σε 8 μήνες) 

 

 

 

 

 

 

21PROC008866280 2021-07-06
ΑΔΑ: Ω3ΞΚ469Β7Δ-ΞΣΓ



 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 
ΗΛ/ΥΔ 

ΙΣΧΥΣ KW/HP ΟΡΟΦΟΙ ΑΤΟΜΑ 
/ΒΑΡΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

(μήνας)  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ  

 
1. 

ΟΜΑΔΑ 

Γραφεία Οικονομικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών –
Γραφεία Τεχνικής 
Υπηρεσίας στην Τρίπολη   
Τέρμα Καραϊσκάκη-Κτίριο 
ΟΑΕΔ Τρίπολη. 

 ΤΡΙΠΟΛΗ - 
ΚΤΙΡΙΟ ΟΑΕΔ  

ΥΔ 10,70KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
4  ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00  

Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και 
Πληροφορικής  
1. Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών  
ΚΤΗΡΙΟ Β:  Θέση Σέχι, 
«πρώην 4ο πεδίο βολής», 
Τρίπολη 
 

ΤΡΙΠΟΛΗ - 
ΚΤΙΡΙΟ   

ΥΔ 11KW 
 

2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

ΤΡΙΠΟΛΗ - 
ΚΤΙΡΙΟ  

ΥΔ 11KW 
 

2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

ΤΡΙΠΟΛΗ - 
ΚΤΙΡΙΟ   

ΥΔ 11KW 
 

3 ΟΡΟΦΟΙ 
4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

ΤΡΙΠΟΛΗ - 
ΚΤΙΡΙΟ   

ΥΔ 11KW 
 

3 ΟΡΟΦΟΙ 
4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

2. Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών   

ΚΤΗΡΙΟ Α: Τέρμα 
Καραϊσκάκη Τρίπολη 

ΤΡΙΠΟΛΗ  ΥΔ 12,80KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
2 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

ΤΡΙΠΟΛΗ  ΥΔ 12,80KW 2 OΡOΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

 13.860,00 

 
2. 

ΟΜΑΔΑ 

Σχολή Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών 
στην Κόρινθο 
3. Τμήμα Κοινωνικής 

και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής    

 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ  

ΗΛ 13KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

10/750 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00  

 ΚΟΡΙΝΘΟΣ  ΗΛ 13KW 3 ΟΡΟΦΟΙ  
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

10/750 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 
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ΚΤΗΡΙΟ: Δαμασκηνού και 
Κολοκοτρώνη  

 3.960,00 

 
3. 

ΟΜΑΔΑ 

Σχολή Επιστημών 
Ανθρώπινης Κίνησης & 
Ποιότητας Ζωής στη 
Σπάρτη 

 Τμήμα 
Οργάνωσης και 
Διαχείρισης 
Αθλητισμού   

 Τμήμα 
Νοσηλευτικής    

ΚΤΗΡΙΟ: Πλαταιών & 
Ορθίας Αρτέμιδος 
Περιοχή «Ψυχικό». 
 

ΣΠΑΡΤΗ  ΥΔ 11KW 3 ΟΡΟΦΟΙ/ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00  

ΣΠΑΡΤΗ  ΥΔ 11KW 5 ΟΡΟΦΟΙ 
5 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

 
Τμήμα Ψηφιακών 
Συστημάτων 

ΣΠΑΡΤΗ ΥΔ 20KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/640 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 
 

 5.940,00 

 
4. 

ΟΜΑΔΑ 
 
 
 
 
 
 

 

Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών & 
Πολιτισμικών Σπουδών 
στην Καλαμάτα 

III. Τμήμα Ιστορίας 
Αρχαιολογίας & 
Διαχείρισης 
Πολιτισμικών 
Αγαθών 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΥΔ 9KW 2  ΟΡΟΦΟΙ 9/675 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΥΔ 11ΚW 2 ΟΡΟΦΟΙ  
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΥΔ 11KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11ΚW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3  ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 
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IV.  Τμήμα 
Φιλολογίας  

Καλλιπάτειρας και 
Σφακιανάκη Παλαιό 
Στρατόπεδο-Ανατολικό 
Κέντρο 

 

Νέο κτίριο, 
Λογοθεραπεία 
Αμφιθέατρα 
Αντικάλαμος 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11,8 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
4 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11,8 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
4 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11,8 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
4 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

Παλαιό κτίριο 
Αντικάλαμος 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

Βιβλιοθήκη 
Αντικάλαμος 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 9,5 KW 1ΟΡΟΦΟΣ 
3 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

6/450 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

Φοιτητική Εστία 
Στρατόπεδο-Ανατολικό 
Κέντρο 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 9 KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
4 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

3/225 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 16 KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
4 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

 21.780,00 
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        5. 
ΟΜΑΔΑ 

Σχολή Καλών Τεχνών 
στο Ναύπλιο:  
4. Τμήμα Θεατρικών 

Σπουδών  
ΚΤΗΡΙΟ: Βασιλέως 
Γεωργίου Β’ & Ηρακλέους  
5. Φωτόνιο 

Πάροδος Αγίας 
Μονής  

 
 

ΝΑΥΠΛΙΟ ΥΔ 9,5 KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

7/525 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00  

ΝΑΥΠΛΙΟ ΥΔ 11 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ 55,00 1.980,00 

 3.960,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

    49.500,00 

ΦΠΑ 24%     11.880,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   
 

    61.380,00 

21PROC008866280 2021-07-06 ΑΔΑ: Ω3ΞΚ469Β7Δ-ΞΣΓ



 

 

 
ΙV.       Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης  

Η Υπηρεσία αφορά τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις πόλεις της 
Τρίπολης, της Κορίνθου, της Σπάρτης, της Καλαμάτας και του Ναυπλίου. Η υποβολή 
προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και 
κατάστασης των ως άνω χώρων και κτιρίων. 
  
Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες και τεχνικές προδιαγραφές αυτών περιλαμβάνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.  

 
3.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες (36) από την υπογραφή της. 

 

6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα 
(10) 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 πλήρης 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. 

 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα 
(180) 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 Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
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Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην 
παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 
 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Μειοδότης αναδεικνύεται εκ των εγκύρως συμμετεχόντων εκείνος ο οποίος προσφέρει την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά 
ομάδα. 

Προσφορά μπορεί να δοθεί είτε για το σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ είτε για ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ή 
περισσότερες από ΜΙΑ ΟΜΑΔΕΣ, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά πληροί τα 
απαιτούμενα στη παρούσα Διακήρυξη και τις εν γένει τεχνικές προδιαγραφές αυτής.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 20/7/2021 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα σε φάκελο. 

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. 

 

1. 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. 
 

2.    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.1. 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  
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 
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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.  

 

2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη2 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθα εγκλήματα:  

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 διαφθοράς 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, 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, 

                                                      

2 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά 
μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις  
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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 (ΕΕ 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 (ΕΕ 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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού 
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν 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. 

Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους 
όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3 Αποκλείεται3 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις4:  

                                                      

3 Οι λόγοι της αυτής παραγράφου αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 
ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους 
λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 
(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική 
έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων 
αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ καθώς και τα 
μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

4 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής 
(ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων 
εφαρμογής των δυνητικών λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να 
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/20165, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 
καθώς και αα) εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 
68 του ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) εάν σε βάρος του έχει επιβληθεί η 
κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής 
διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` 
εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα 
τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς6] 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας7.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

                                                      

δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

5 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά 
την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

6  Πρβλ περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39  παρ.Β 
ν.4488/2017, σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016:  Η αθέτηση της υποχρέωσης της 
παραγράφου 2 του άρθρου 18 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες 
διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και 
φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της 
περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). 

7 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  
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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,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με 
απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 8 

2.2.4 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις.  

2.2.5 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.1 και 2.2.3, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία9, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον 
σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 
καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται 
από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
                                                      

8 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της 
Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-
124/2017.  

9       Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης 
Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C-387/19 
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σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση10. 

2.2.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/201611. 

2.2.7 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή 
ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

3.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην 
Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά 
σφραγισμένο φάκελο, (κυρίως φάκελος) 1 πρωτότυπο, 1 αντίγραφο στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς:  
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, 
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης, 
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
Όπως παρακάτω: 
 

                                                         ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
                                                ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 05-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 20/7/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 
14:00 π.μ 

 
Στοιχεία του οικονομικού φορέα 

 

                                                      

10      Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   

11  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία 
εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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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)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

3.1.1. Περιεχόμενα (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

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

 Ευρωπαικό ενιαίο έγγραφο σύμβασης(ΕΕΕΣ) , (με το αρθ. 27 Ν. 4782/21, 
καταργ. παρ. 2 και 4 άρθ. 79 Ν.4412/16).  ως συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’. 

Το ανωτέρω έγγραφο υποβάλλεται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς12 . 

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο/νόμιμους εκπρόσωπο/εκπροσώπους της 
εταιρίας, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή 
διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο/νόμιμους εκπρόσωπο/εκπροσώπους της 
εταιρίας, στην οποία να αναγράφεται ότι ο προσφέρων έχει επισκεφτεί τα κτήρια 
έχει αποκτήσει σαφή αντίληψη του αντικειμένου, των ειδικών συνθηκών & των 
υπαρχουσών εγκαταστάσεων, για τα οποία υποβάλλει προσφορά. 

  
 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  του προσφέροντος, οικονομικού φορέα. 

Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, όπως 
πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο 
ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών 
του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη 
του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους 
την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου.  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά το παραστατικό εκπροσώπησης.  

                                                      

12Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  
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Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες: 

(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε υποψήφιο που 
συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. 

(β) Δήλωση σύστασης ένωσης συμμετεχόντων ή κοινοπραξίας, υπογεγραμμένης 
υποχρεωτικά από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 
καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το μέρος αυτού/ών 
που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος 
της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον 
αναπληρώνει. Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση των 
μελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύμβαση/εις, 
υπό τους κατωτέρω όρους: 

1. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου για το οποίο υποβάλλουν 
προσφορά. 

2. Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού 
εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε 
μέλους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος 
και αντίκλητος. 

3. Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού 
διαστήματος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 

(γ) Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και 
υποβάλλει την κοινή προσφορά για λογαριασμό των μελών της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. 

(δ) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας, όπου: 

• Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία. 

•Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 
Ένωσης/Κοινοπραξία 

• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του 
έργου. 

• Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader). 
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• Να ορίζεται (εφόσον το επιθυμούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και 
των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή κρίνει εκ νέου τη συνδρομή των 
ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική 
ικανότητα και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ως προς τα εναπομείναντα 
μέλη, εφόσον δεν προταθεί αντικαταστάτης.  

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να φέρουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια 
τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις 
μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με 
απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου.  

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 (υπο)φάκελο 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 από τον νόμιμο εκπρόσωπο ότι  θα είναι πλήρως 
συμμορφούμενος με τις γενικές, ειδικές και λοιπές υποχρεώσεις, όπως αυτές 
αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών  

2.      Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων από την οικεία Δ/νση Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας, που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η 
Διεύθυνση αυτή. 

  
3.    Δύο Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσίας με παρόμοιο αντικείμενο από Δημόσιο 

ή Ιδιωτικό Φορέα. 
 

[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» 
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Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονομική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί 
ποινή αποκλεισμού, διαμορφωμένα ως εξής:   
I. 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 είτε για το σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ είτε για ΜΙΑ 
ΟΜΑΔΑ ή περισσότερες από ΜΙΑ ΟΜΑΔΕΣ, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά 
στους πίνακες ανά ομάδα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ Οικονομική Προσφορά.   

II. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των 
κρατήσεων. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς  υπό 
προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την 
Υπηρεσία. 

III. 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.  

IV. 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 αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω δημόσια διαδικασία: 

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. 
 

2. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 

α) Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, εφόσον 
προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, και της οικονομικής προσφοράς 
γίνεται την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης ή τη σχετική 
πρόσκληση. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι 
προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα 
αρχή. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά σύμφωνα με 
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την περ. α’ και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά 
μειοδοσίας. 

3. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι 
αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, 
ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι 
πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 
ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.( άρθρο 102, παρ. 2 του 
Ν.4412/2016).  

 
5.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του όρου 4 της 
παρούσας, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί 
εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103, περί πρόσκλησης 
για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται 
στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα 
ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει 
διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς 
την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από 
αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του 
προηγούμενου εδαφίου και εντός της προθεσμίας της πρόσκλησης της παρ. 1 του άρθρου 
103 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει..  

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 στην οποία ενσωματώνεται η παραπάνω 
απόφαση.  

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 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.  

 
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. 

 

6.  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. 

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 
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την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

β) Τα  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 ή στην Κοινοπραξία. 

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 
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δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.   

 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 δέκα (10) 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. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την 
Επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, και δεν μπορεί να υπερβεί τις 15ημέρες 
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 Υπηρεσία, να 
υποβάλλουν ενημερωμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 79, παρ. 5 του Ν.4412/2016. 

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: 

α.  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

β. Πλήρης Τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Προγραμματισμού, Τμήμα Προμηθειών-
Περιουσίας , 22100 Τρίπολη 

γ. Ο πλήρης τίτλος της σύμβασης και ο αριθμός της προκήρυξης 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της αποσφράγισης  
ε. 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. 
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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.  

Διευκρινίσεις για τις υπεύθυνες δηλώσεις: Η/Οι Υπεύθυνη/ες δήλωση/σεις 
υπογράφεται/ονται από τον προσφέροντα 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). 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλουν: 
 α)  οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

β)  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων 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.  

V. 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 συμπεριλαμβανομένου του 
προσωρινού ανάδοχου με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προσφυγών 

β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 
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Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
πρόσκλησης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης 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.  

 
8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
8.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

8.1.1. 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 
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. 

8.1.2. 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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

 την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
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 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. 

 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά (2) δύο τουλάχιστον 
μήνες από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.  

8.1.3.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται 

8.1.4  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι Ανάδοχοι στους οποίους έγινε η κατακύρωση είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης  αξίας 
της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α (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 4% 
επί του ποσού της αύξησης. 

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. 

 
9.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τριάντα έξι μήνες (36) από την ημερομηνία 
υπογραφής της. 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε συμβατικού όρου επιβάλλονται, στον προμηθευτή, 
οι προβλεπόμενες, από το Ν. 4412/2016, κυρώσεις.  Η εκτέλεση της σύμβασης, γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού. 

 
10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανά έξι μήνες. 
I. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή 

παρακολούθησης της Σύμβασης μαζί με το τιμολόγιο του και τα κάτωθι:  

α) λίστα με τις κανονικές επισκέψεις προληπτικής συντήρησης και τις έκτακτες 
επισκέψεις κατασταλτικής συντήρησης (επισκευής βλαβών)  

β) περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την 
αποκατάσταση της βλάβης εφόσον δεν συμπληρωθούν τα βιβλιάρια για 
οποιοδήποτε νόμιμο λόγο  
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γ) υπογεγραμμένο το μηνιαίο φύλλο ελέγχου εργασιών με τις αντίστοιχες 
εργασίες  

δ) τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων υπογεγραμμένα. 
ε) πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου σε ισχύ. 

II. 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.  

III. Kατά την πληρωμή θα παρακρατήσουν όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και οι 
κρατήσεις.   

 

11. 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 

 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις 
του Ν. 4412/2016. 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Ο Πρύτανης  

 
 

 
Καθηγητής Κατσής Αθανάσιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης 

Α)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες, που πρόκειται να γίνουν για την 
“ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ”. Ο 
ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο και διατήρηση της καλής και 
ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων του πανεπιστημίου. 
Με την ανάληψη των καθηκόντων συντήρησης ο ανάδοχος θα μεταφέρει τους ανελκυστήρες 
στην  μερίδα του και θα αναλάβει :  
 

Α. Για την προληπτική συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων του 
Πανεπιστημίου 

4. την παραλαβή των βιβλιαρίων συντήρησης από την αρμόδια Νομαρχία,  
5. την συμπλήρωση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  
6. την ενημέρωση τους με καταγραφή όλης της προληπτικής και κατασταλτικής 

συντήρησης έως σήμερα και  
7. την απόδοση τους στις αρμόδιες επιτροπές του πανεπιστημίου πλήρως 

τακτοποιημένα εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. 
Β.  Για την  πιστοποίηση των  ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου 

 1. για την αξιολόγηση της πιστότητας των ανελκυστήρων καθώς και των 
κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας 

 2. για τους ελέγχους και την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στη κείμενη 
νομοθεσία 
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Στο παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι τεχνικές λεπτομέρειες για το σύνολο των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  
 
 

ΟΜΑΔΑ 
ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΗΛ/ΥΔ ΙΣΧΥΣ 

KW/HP 
ΟΡΟΦΟΙ ΑΤΟΜΑ /ΒΑΡΟΣ 

 
1. 

ΟΜΑΔΑ 

Γραφεία Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 
–Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας στην Τρίπολη   
Τέρμα Καραϊσκάκη-Κτίριο ΟΑΕΔ Τρίπολη. 

ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΤΙΡΙΟ 
ΟΑΕΔ  

ΥΔ 10,70KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
4  ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 

Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής  
4. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  
ΚΤΗΡΙΟ Β:  Θέση Σέχι, «πρώην 4ο πεδίο βολής», 
Τρίπολη 
 

ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΤΙΡΙΟ 2  ΥΔ 11KW 
 

2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 

ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΤΙΡΙΟ 2  ΥΔ 11KW 
 

2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 

ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΤΙΡΙΟ 3   ΥΔ 11KW 
 

3 ΟΡΟΦΟΙ 
4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 

ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΤΙΡΙΟ 3  ΥΔ 11KW 
 

3 ΟΡΟΦΟΙ 
4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 

5. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών   
ΚΤΗΡΙΟ Α: Τέρμα Καραϊσκάκη Τρίπολη 

ΤΡΙΠΟΛΗ  ΥΔ 12,80KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
2 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 

 ΤΡΙΠΟΛΗ  ΥΔ 12,80KW 2 OΡOΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 

 
2. 

ΟΜΑΔΑ 

Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
στην Κόρινθο 
6. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής   
ΚΤΗΡΙΟ: Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη  

 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ  

ΗΛ 13KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

10/750 

 ΚΟΡΙΝΘΟΣ  ΗΛ 13KW 3 ΟΡΟΦΟΙ  
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

10/750 

 
3. 

ΟΜΑΔΑ 

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & 
Ποιότητας Ζωής στη Σπάρτη 

 Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού   

 Τμήμα Νοσηλευτικής    

ΣΠΑΡΤΗ  ΥΔ 11KW 3 ΟΡΟΦΟΙ/ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 

 ΣΠΑΡΤΗ  ΥΔ 11KW 5 ΟΡΟΦΟΙ 
5 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 
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ΚΤΗΡΙΟ: Πλαταιών & Ορθίας Αρτέμιδος Περιοχή 
«Ψυχικό». 

 
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 

ΣΠΑΡΤΗ ΥΔ 20KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/640 

 
4. 

ΟΜΑΔΑ 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών & 
Πολιτισμικών Σπουδών στην Καλαμάτα 

V. Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & 
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 

VI.  Τμήμα Φιλολογίας  
Καλλιπάτειρας και Σφακιανάκη Παλαιό 
Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΥΔ 9KW 2  ΟΡΟΦΟΙ 9/675 

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΥΔ 11ΚW 2 ΟΡΟΦΟΙ  
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΥΔ 11KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 

 
 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11ΚW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 

Νέο κτίριο, Λογοθεραπεία Αμφιθέατρα 
Αντικάλαμος  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11,8 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11,8 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11,8 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 

Παλαιό κτίριο 
Αντικάλαμος 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 

Βιβλιοθήκη 
Αντικάλαμος 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 9,5 KW 1 ΟΡΟΦΟΣ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

6/450 

Φοιτητική Εστία 
Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 9 KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

3/225 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 16 KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 

5.  
ΟΜΑΔΑ 

Σχολή Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο:  
9. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών  
ΚΤΗΡΙΟ: Βασιλέως Γεωργίου Β’ & Ηρακλέους  

ΝΑΥΠΛΙΟ ΥΔ 9,5 KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

7/525 
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10. Φωτόνιο 
Πάροδος Αγίας Μονής  

 
 

ΝΑΥΠΛΙΟ ΥΔ 11ΚW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 
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Β) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

1. 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.  

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. 

 
Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη άδεια συνεργείου συντήρησης από την 
οικεία Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, να έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης 
που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα μέσα και προσωπικό.   
 

IV. Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις του Αναδόχου: 
1. Εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθμίσεις, 
2. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών όποτε αυτές παρουσιαστούν. 
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3. Το κόστος της παρουσίας του τεχνικού για την διευκόλυνση του φορέα πιστοποίησης των 
ανελκυστήρων για περιοδικό ή έκτακτο έλεγχο. 

4. Η ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων: 
α) Συνολική κάλυψη ανά ατύχημα 

β) Για μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα 

γ) Για υλικές ζημιές 

δ) Για σωματικές βλάβες 

5. Το πλήρες κόστος όλων των αναλώσιμων ανταλλακτικών, που υπόκεινται σε φθορά λόγω 
φυσιολογικής χρήσης και θα χρειαστούν σε πιθανή βλάβη του κάθε Ανελκυστήρα, ενώ 

6. Εξαιρούνται τα υλικά μεγάλης αξίας (συρματόσχοινα, τροχαλίες, κινητήρες, μειωτήρες, 
αντλίες, μπλοκ βαλβίδων, και αυτοτελείς μηχανισμοί όπως τα inverter, και οι κεντρικές 
πλακέτες λειτουργίας). 

V.    Υποχρέωση του Αναδόχου είναι, να παραδώσει στον Ανάδοχο που θα τον διαδεχθεί, 
μετά το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία 
επιφύλαξη, ό,τι αφορά στην καλή λειτουργία των Ανελκυστήρων, με το ισχύον εκείνη 
την χρονική στιγμή τεχνικό πρότυπο, καθώς επίσης και πρόσβαση προς επισκευή 
χωρίς την ανάγκη χρήσης κανενός ειδικού εργαλείου διάγνωσης βλαβών για την 
επισκευή τους ή και το επαναπρογραμματισμό τους. 

VI.     Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει από την Νομαρχία ή άλλο αρμόδιο όργανο τις 
όποιες εγκρίσεις, θεωρήσεις κλπ απαιτούνται για να τηρούνται τα βιβλιάρια των 
ανελκυστήρων και οι έννομες υποχρεώσεις του πανεπιστημίου. 

VII.     Το προσωπικό που εμφανίζεται για συντήρηση πρέπει να πηγαίνει στην Επιτροπή 
παρακολούθησης & παραλαβής της Σύμβασης και να δηλώνει την  άφιξή του στο 
πανεπιστήμιο για την επισκευή και να υπογράφει στον αντίστοιχο πίνακα παρουσίας 
κάθε φορά για οποιαδήποτε είδος συντήρησης (προληπτική, επισκευαστική) την ώρα 
της εισόδου και εξόδου. 
 

Α1. ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ανταπόκρισης θα επιβάλλονται ποινές σύμφωνα με το 
ποινολόγιο. Σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση από τον τεχνίτη διαπιστωθεί ότι 
απαιτείται η αντικατάσταση υλικού είναι υποχρεωμένος ο Ανάδοχος να το αντικαταστήσει 
χωρίς καμία χρέωση του Πανεπιστημίου για ανταλλακτικό και επισκευή, στον προβλεπόμενο 
χρόνο. 

Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης με ρύθμιση απαιτεί πολύ χρόνο (ημέρες), 
συντάσσεται αιτιολογημένη έκθεση από τον συντηρητή. Σε περίπτωση μη αποδοχής από την 
Επιτροπή της αιτιολογίας, αυτόματα ισχύει το ποινολόγιο που προβλέπεται. 

Σε περίπτωση που βλάβη απαιτεί αποκατάσταση με ρύθμιση, η οποία οφείλεται σε προφανή 
βανδαλισμό χρήστη και όχι σε φυσιολογική φθορά της εγκατάστασης, συντάσσεται 
αιτιολογημένη έκθεση από τον ανάδοχο η οποία και εγκρίνεται από  την Επιτροπή 
Παραλαβής  του Πανεπιστημίου και ζητείται έγκριση πληρωμής ως εργασία μη υπαγόμενη 
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στην υποχρέωση του Αναδόχου. Το πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να αγοράζει τα 
ανταλλακτικά από την αγορά. 

 
Α2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Απαγορεύεται η χρήση ανταλλακτικών με αμίαντο στις σιαγόνες των φρένων ή οπουδήποτε 
αλλού. Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε Ανελκυστήρα ο συντηρητής 
είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως το τεχνικό φάκελο με τα μηχανολογικά και 
ηλεκτρολογικά σχέδια και υπολογισμούς ή την πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού, όπως 
απαιτεί ο ΕΛΟΤ 81.1 και πιστοποίηση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σύμφωνα με την 
Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ) Φ.9.2./ΟΙΚ.32803/1308/1997  και την νεότερη νομοθεσία. 

Οι φάκελοι που περιέχουν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία, αιτήσεις-πιστοποιητικά υλικών 
κλπ, θα είναι υπογεγραμμένα από τα κατά νόμο επιτρεπόμενα πρόσωπα και θα υποβληθούν 
σε δύο όμοια αντίγραφα στην  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 

Για την προμήθεια των υλικών, όλα θα είναι σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους της 
διακήρυξης και της ισχύουσας Νομοθεσίας, θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά τύπου 
και τις βεβαιώσεις αντοχής που απαιτεί το τεχνικό πρότυπο καθώς και με τα σχετικά 
σχέδια/προσπέκτους/οδηγίες χρήσης - λειτουργίας ή προγραμματισμού και τα οποία θα 
τοποθετούνται στον φάκελο παρακολούθησης του ανελκυστήρα.  

Ακόμη, θα τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή 
προμηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του και εφόσον είναι προϊόν του 
συντηρητή, δήλωση για υποστήριξη επί δέκα έτη με όμοια ανταλλακτικά και την παρούσα 
τιμή του ως υλικού μη τοποθετημένου. Επίσης θα δίδονται στον διαχειριστή/υπεύθυνο του 
κτιρίου και όποιο εργαλείο (προγραμματιστής κλπ.) έχει κατασκευάσει ο παραγωγός για την 
εγκατάσταση, προγραμματισμό, συντήρηση του ανταλλακτικού ή μηχανισμού. 

Α3. ΠΟΙΝΕΣ 
 

 Η μη κατάθεση των βιβλιαρίων των ανελκυστήρων ενημερωμένα, υπογεγραμμένα 
κλπ θα επιφέρει ποινή 100€. 

 Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και προσέλθει 
πλέον των επιβαλλομένων ωρών θα του επιβάλλεται ποινή 50€. 

 Σε περίπτωση που το σύνολο των ποινών υπερβεί το ποσό των 500€ δύναται το 
Πανεπιστήμιο να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να αναθέσει τη συντήρηση των 
ανελκυστήρων σε άλλο εργολάβο. 

Σε περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα για οποιονδήποτε λόγο άνω των πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών με υπαιτιότητα του Αναδόχου θα του επιβάλλεται ποινή ίση με την 
μηνιαία αποζημίωση για τον συγκεκριμένο ανελκυστήρα συν το 20% της συνολικής 
μηνιαίας αποζημίωσης του. 
Επίσης το Πανεπιστήμιο θα έχει όλο το δικαίωμα να καλέσει εξωτερικό συνεργείο για την 
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αποκατάσταση της βλάβης και τα έξοδα θα παρακρατηθούν από την αμοιβή του Ανάδοχου.  
       Ο εργολάβος υποχρεούται να δηλώσει στο Πανεπιστήμιο εγγράφως και εγκαίρως τον 

προγραμματισμό και την προβλεπόμενη διάρκεια της αντίστοιχης εργασίας. 
 
Α.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις ελάχιστες εργασίες, που πρόκειται να γίνουν για 
την “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  καθώς και την συμμόρφωση με την σχετική 
νομοθεσία και πρότυπα. 
Ειδικότερα ο ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 
Α 4.1.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ) 
Υποχρεούται να προβαίνει στις κάτωθι εργασίες (επιθεωρήσεις, ελέγχους και 
αποκαταστάσεις βλαβών ή φθαρμένων ανταλλακτικών) συμπεριλαμβανομένων των 
απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών . 

α) Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών). 
β) Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού. 
γ) Να επιθεωρεί και καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περι μανδαλώσεως εντός 
του φρέατος. 
δ) Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής. 
ε) Να ελέγχει τη κανονική λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής και κινητού 
δαπέδου, θαλάμου και ψευτοδαπέδου όπου υπάρχουν. 
στ) Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου. 
ζ) Να ελέγχει την καλή κατάσταση των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος αυτών έναντι 
μηχανικής καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται αλλαγή του. Αν 
σπάσει ένα τότε γίνεται αλλαγή όλων. Για την πρόληψη της φθοράς πρέπει η τάνυση τους 
να είναι ίδια και αν ελέγχεται με δυναμόμετρο ανά τετράμηνο 

η) Να ελέγχει την κατάσταση των θερμούιτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των 
ευθυντηρίων ράβδων. 
θ) Να ελέγχει τη στάθμη ελαίου και κιβωτίου του ατέρμονα. 
ι) Να ωρομετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν 
διαρροής ή βλάβης. 
ια) Να ελέγχει τις επαφές και τη λειτουργία των ηλεκτρονόμων ορόφων, των 
ηλεκτρονόμων ανόδου-καθόδου, παρουσία τάσεως έναντι γης σε μεταλλικά μέρη. 
ιβ) Να ελέγχει την ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του 
ρυθμιστή ταχύτητας. 
ιγ) Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των 
ανελκυστήρων, το φωτισμό του θαλάμου, του μηχανοστασίου του φρέατος. 
ιδ) Να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήματος που δίνει 
ιε) Να ελέγχει την σωστή σήμανση εντός και εκτός του θαλάμου και να την αποκαθιστά 
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(όπως επίσης και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες) 
ιστ) να αποκαθιστά τον σωστό φωτισμό στους θαλάμους αντικαθιστώντας τους καμένους 
λαμπτήρες 

Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση τυχόν 
φθορών, ελλείψεων ή ζημιών που διαπιστώνονται για την ασφαλή και κανονική λειτουργία 
των Ανελκυστήρων. Η καθυστέρηση της αποκατάστασης θα επιφέρει τις ανάλογες ποινές. Σε 
περίπτωση που κρίνεται ότι ένας Ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια των 
εξυπηρετούμενων ατόμων θα πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία του και να τοποθετεί μέχρι 
της επισκευής του, πινακίδες στις θύρες όλων των ορόφων με τίτλο: 

«ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ». 
Σε περίπτωση που η επικίνδυνη λειτουργία διαπιστωθεί από το προσωπικό της ΤΥΒ τότε 
αυτός αναρτά την παραπάνω πινακίδα και ειδοποιεί τον συντηρητή για την επισκευή του 
στους χρόνους που έχουν ορισθεί. 
Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά και επί μέρους, θεωρούνται βασικά στοιχεία για την 
ανάληψη συντήρησης καθώς και επισκευής των  Ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου προς 
ανάθεση. 
 
 
Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

Η ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας πιστοποίησης προκύπτει από τις διατάξεις της υπ.αριθμ. 
Φ.Α./9.2/οικ.28425 (ΦΕΚ2604/Β/22.12.2008) κοινής υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα της 
παρ. 1 του άρθρου 10 σύμφωνα με την οποία είναι υποχρεωτική η ετήσια αξιολόγηση 
συμμόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων-κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 
Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης – από αναγνωρισμένους 
φορείς. Η πιστοποίηση των ανελκυστήρων θα γίνει με μέριμνα του αναδόχου της παρούσης 
εργασίας.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της παραπάνω ΚΥΑ, οι έλεγχοι και οι δοκιμές 
πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των 
ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί 
ορίζονται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 2604/Β/2008 . Περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους 
ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτοί 
προβλέπονται κατά το χρόνο εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση δοκιμαστικών βαρών, 
και για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους, σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν 
ευρύ κοινό επαναλαμβάνονται κάθε έτος. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ 2 διαδοχικών 
ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης του 
προηγούμενου πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της παραπάνω ΚΥΑ, οι αναγνωρισμένοι / κοινοποιημένοι φορείς για την αξιολόγηση 
συμμόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 
Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης ενεργούν όλους τους 
ελέγχους και εκδίδουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα παραρτήματα της 
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προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της 
ΚΥΑ 2604/Β/2008 . 

Οι αναγνωρισμένοι  / κοινοποιημένοι φορείς που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση της 
πιστότητας των ανελκυστήρων καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας θα 
πρέπει να είναι καταχωρημένοι σε κατάλογο που τηρείται από τη Διεύθυνση Πολιτικής 
Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και τους 
συμπεριλαμβάνει. 

Ο ανάδοχος συντηρητής των ανελκυστήρων υποχρεούται να αναθέσει σε 
αναγνωρισμένο φορέα την πιστοποίηση των ανελκυστήρων. Ο παλιός φορέας, 
εφόσον αντικατασταθεί, υποχρεούται να χορηγήσει πλήρες αντίγραφο του 
φακέλου του ανελκυστήρα που διατηρεί, με το σύνολο των στοιχείων που έχει 
(σχεδιαγραμμάτων, οικοδομικής άδειας, μελέτης, πιστοποιητικών, οδηγιών 
χρήσης, συντήρησης, ελέγχου) στον υπεύθυνο του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, που θα τα παραδώσει με την σειρά του στον νέο φορέα ελέγχου. 
Ο παλιός φορέας δύναται να τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο του φακέλου 
ανελκυστήρα που υποχρεούται να επιδεικνύει οποτεδήποτε του ζητηθεί από 
αρμόδιους φορείς εποπτείας και ελέγχου αγορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΗΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 
Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα ………………………………….., οδός 
…..………………………………… αριθμός ..……………………………………. 
 
 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
ΤΥΠΟΣ 
ΗΛ/ΥΔ 

ΙΣΧΥΣ KW/HP ΟΡΟΦΟΙ ΑΤΟΜΑ 
/ΒΑΡΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

(μήνας)  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ  

 
1. 

ΟΜΑΔΑ 

Γραφεία Οικονομικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών –
Γραφεία Τεχνικής 
Υπηρεσίας στην Τρίπολη   
Τέρμα Καραϊσκάκη-Κτίριο 
ΟΑΕΔ Τρίπολη. 

 ΤΡΙΠΟΛΗ - 
ΚΤΙΡΙΟ ΟΑΕΔ  

ΥΔ 10,70KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
4  ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ    

Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και 
Πληροφορικής  

ΤΡΙΠΟΛΗ - 
ΚΤΙΡΙΟ   

ΥΔ 11KW 
 

2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ   
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7. Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών  

ΚΤΗΡΙΟ Β:  Θέση Σέχι, 
«πρώην 4ο πεδίο βολής», 
Τρίπολη 
 

ΤΡΙΠΟΛΗ - 
ΚΤΙΡΙΟ  

ΥΔ 11KW 
 

2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

ΤΡΙΠΟΛΗ - 
ΚΤΙΡΙΟ   

ΥΔ 11KW 
 

3 ΟΡΟΦΟΙ 
4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

ΤΡΙΠΟΛΗ - 
ΚΤΙΡΙΟ   

ΥΔ 11KW 
 

3 ΟΡΟΦΟΙ 
4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

8. Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών   

ΚΤΗΡΙΟ Α: Τέρμα 
Καραϊσκάκη Τρίπολη 

ΤΡΙΠΟΛΗ  ΥΔ 12,80KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
2 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

ΤΡΙΠΟΛΗ  ΥΔ 12,80KW 2 OΡOΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

  

 
2. 

ΟΜΑΔΑ 

Σχολή Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών 
στην Κόρινθο 
9. Τμήμα Κοινωνικής 

και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής    

ΚΤΗΡΙΟ: Δαμασκηνού και 
Κολοκοτρώνη  

 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ  

ΗΛ 13KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

10/750 36 ΜΗΝΕΣ    

 ΚΟΡΙΝΘΟΣ  ΗΛ 13KW 3 ΟΡΟΦΟΙ  
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

10/750 36 ΜΗΝΕΣ   

  

 
3. 

ΟΜΑΔΑ 

Σχολή Επιστημών 
Ανθρώπινης Κίνησης & 
Ποιότητας Ζωής στη 
Σπάρτη 

 Τμήμα 
Οργάνωσης και 
Διαχείρισης 
Αθλητισμού   

ΣΠΑΡΤΗ  ΥΔ 11KW 3 ΟΡΟΦΟΙ/ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 36 ΜΗΝΕΣ    

 ΣΠΑΡΤΗ  ΥΔ 11KW 5 ΟΡΟΦΟΙ 
5 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 36 ΜΗΝΕΣ   
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 Τμήμα 
Νοσηλευτικής    

ΚΤΗΡΙΟ: Πλαταιών & 
Ορθίας Αρτέμιδος 
Περιοχή «Ψυχικό». 

 
Τμήμα Ψηφιακών 
Συστημάτων 

ΣΠΑΡΤΗ ΥΔ 20KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/640 36 ΜΗΝΕΣ   

 

  
 
4. 

ΟΜΑΔΑ 
 
 
 
 
 
 

 

Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών & 
Πολιτισμικών Σπουδών 
στην Καλαμάτα 
VII. Τμήμα Ιστορίας 

Αρχαιολογίας & 
Διαχείρισης 
Πολιτισμικών 
Αγαθών 

VIII.  Τμήμα 
Φιλολογίας  

Καλλιπάτειρας και 
Σφακιανάκη Παλαιό 
Στρατόπεδο-Ανατολικό 
Κέντρο 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΥΔ 9KW 2  ΟΡΟΦΟΙ 9/675 36 ΜΗΝΕΣ    

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΥΔ 11ΚW 2 ΟΡΟΦΟΙ  
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΥΔ 11KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11ΚW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3  ΣΤΑΣΕΙΣ 

 8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

Νέο κτίριο, 
Λογοθεραπεία 
Αμφιθέατρα 
Αντικάλαμος 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11,8 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
4 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11,8 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 

4 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ   
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11,8 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
4 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

Παλαιό κτίριο 
Αντικάλαμος 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 11 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

Βιβλιοθήκη 
Αντικάλαμος 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 9,5 KW 1ΟΡΟΦΟΣ 
3 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

6/450 36 ΜΗΝΕΣ   

Φοιτητική Εστία 
Στρατόπεδο-Ανατολικό 
Κέντρο 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 9 KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
4 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

3/225 36 ΜΗΝΕΣ   

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΥΔ 16 KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
4 
ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

  

        5. 
ΟΜΑΔΑ 

Σχολή Καλών Τεχνών 
στο Ναύπλιο:  
11. Τμήμα Θεατρικών 

Σπουδών  
ΚΤΗΡΙΟ: Βασιλέως 
Γεωργίου Β’ & Ηρακλέους  
12. Φωτόνιο 

Πάροδος Αγίας 
Μονής  

 
 

ΝΑΥΠΛΙΟ ΥΔ 9,5 KW 3 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

7/525 36 ΜΗΝΕΣ    

ΝΑΥΠΛΙΟ ΥΔ 11 KW 2 ΟΡΟΦΟΙ 
3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8/600 36 ΜΗΝΕΣ   

  

21PROC008866280 2021-07-06 ΑΔΑ: Ω3ΞΚ469Β7Δ-ΞΣΓ



 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

 

     

ΦΠΑ 24%      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   
 

     

 
 
ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΚΑΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 
Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.  
Η προσφορά μου ισχύει για 180 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  

      
 
 
 

         Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   
………………     ΕΥΡΩ. …………………… 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) 
…………….. ……………………………………………………………………………………………. 
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της 
εταιρείας ………………………………………………………………….. ∆/νση 
……………………………………………………………. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των 
φυσικών προσώπων / εταιρειών (1)………………….., (2)……………………., κ.λ.π. ατομικά 
για κάθε ένας από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ) για την καλή εκτέλεση από αυτόν / 
αυτήν των όρων της σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για την Παροχή Υπηρεσιών 
που αφορά τη Μηνιαία Συντήρηση και τον Ετήσιο Περιοδικό έλεγχο (για την έκδοση 
πιστοποιητικού καλής λειτουργίας) των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου για την πόλη της Τρίπολης, της Κορίνθου, της Σπάρτης, της Καλαμάτας 
και του Ναυπλίου, για τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.  (αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης) προς 
κάλυψη αναγκών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το οποίο ποσόν καλύπτει το 4% 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α..  
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …/…/201, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί μας καμία ισχύ.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την 
ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ημόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

 
Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας 
ηλεκτρονικής υπηρεσίαςPromitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη 
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, 
είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν 
μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 
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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, 2710/372134                                           Τρίπολη,  ……….. 
                                                                                                              Αρ πρωτ.: ……….. 
Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική,  
Ματσιακάς Δημήτριος 
e-mail: vtsokou@uop.gr, d.matsiakas@uop.gr 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ 
ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΤΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΗΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΓΙΑ 36 
ΜΗΝΕΣ. 

(ΚΑΕ: 0879 και CPV:50750000-7) 
 
Σήμερα, στην Τρίπολη, στις ……………………… , ημέρα  ………………….., οι 
συμβαλλόμενοι: 
 
α) Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με ΑΦΜ 099727226, ΔΟΥ Τρίπολης, νόμιμα 
εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητή Κατσή 
Κ. Αθανάσιο (δυνάμει του ΦΕΚ 647/6-12-2017 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) στο εξής αποκαλούμενο 
«Ανάδοχο» και  

β) Η Τεχνική Εταιρεία Ανελκυστήρων …………………………………………. με νόμιμο 
εκπρόσωπο τον ……………………………. στο εξής καλούμενο «Συντηρητής», 

 

Έχοντας υπόψη :  
1. Tον 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 ΦΕΚ 647/6-12-2017 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. «περί ορισμού Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου». 
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3. Το υπ΄ αριθμ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

4. 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. 

5. Τις διατάξεις των:  
i. ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 (Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση 

ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων).  
ii. ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2 (Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση 

υδραυλικών ανελκυστήρων).  
iii. ΕΛΟΤ 81-80/2006 (για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστημένων 

ανελκυστήρων πριν την εφαρμογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ)  
iv. ΟΔΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου «για την 

προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους 
ανελκυστήρες»  

v. ΚΥΑ Φ 9.2/ οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 825/Β/11.9.1997)  
vi. ΦΕΚ Β 291/8-3-2002  (συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την 

εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων 
vii. ΚΥΑ Φ 9.2/ οικ. 29362/1957 (ΦΕΚ 1797/Β/21.12.2005)  

viii. ΚΥΑ Φ 9.2/ οικ. 28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008). 
6. Την υπ. αριθμ. 663/08-02-2017 προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:7ΦΔΙ469Β7Δ-

ΧΟΜ) που αφορά τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018. 
7. Την υπ. αριθμ. 1174/16-02-2018 προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΩΞΗΛ469Β7Δ-ΞΓΕ) που αφορά τον προϋπολογισμό έτους 2019,2020 και 2021 
αντίστοιχα και την Ορθή Επανάληψή της. 

8. Την υπ. αριθμ. 1261/22-02-2018 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης /  
έγκρισης Δαπάνης (ΑΔΑ: Ψ1ΧΨ469Β7Δ-ΝΡ0) που καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του οικονομικού Έτους 2018 και η Ορθή της 
Επανάληψη. 

 
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 
 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «Μηνιαία Συντήρηση και Ετήσιος Περιοδικός 
έλεγχος  (για την έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας) είκοσιπέντε (25) 
ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για πέντε (5) ομάδες και 
συγκεκριμένα για την πόλη της Τρίπολης, της Κορίνθου, της Σπάρτης, της Καλαμάτας και 
του Ναυπλίου, για τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης», 
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς 
της αναδόχου.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τριάντα έξι μήνες από την……εως και την……… 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 . ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
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Η αμοιβή του «Αναδόχου» θα πραγματοποιηθεί με ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ανά έξι 
μήνες μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 
 
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή 
παρακολούθησης της Σύμβασης μαζί με το τιμολόγιο του και τα κάτωθι:  

α) λίστα με τις κανονικές επισκέψεις προληπτικής συντήρησης και τις έκτακτες 
επισκέψεις κατασταλτικής συντήρησης (επισκευής βλαβών)  

β) περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση 
της βλάβης εφόσον δεν συμπληρωθούν τα βιβλιάρια για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο  

γ) υπογεγραμμένο το μηνιαίο φύλλο ελέγχου εργασιών με τις αντίστοιχες εργασίες  

δ) τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων υπογεγραμμένα. 
ε) πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου σε ισχύ. 

Το ποσό αυτό θα πρέπει να πληρώνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επομένου μήνα 
από την έκδοση του τιμολογίου. Στην ανωτέρω δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
νόμιμες κρατήσεις. 

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. 

Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνεται σε ευρώ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. 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 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της προμήθειας 
(χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες (2) μετά 
το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης …………. 

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.  

Σε αυτήν την περίπτωση με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
μπορούν να επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται.  

 
ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
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4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης 
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από 
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης Επιπλέον, 
μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 

50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης 
και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι 
υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι 
το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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ΑΡΘΡΟ 7.  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 
την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

 
ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο/Άρθρο 13Λόγοι Αποκλεισμού της 
διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΆΡΘΡΟ 10.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

ανά ομάδα, από την Ετήσια Επιτροπή Προμηθειών/ Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου ανά Σχολή η οποία και θα εισηγείται στην Σύγκλητο για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους 
όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια 
απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 
λειτουργεί ως συντονιστής. 
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Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους 
όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί 
να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 
εκτέλεση της σύμβασης. 
3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 

ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της 
σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, 
έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. 
Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να 
σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Α’ της 
παρούσας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να 
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, 
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί 
στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης 
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην απόφαση.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

21PROC008866280 2021-07-06
ΑΔΑ: Ω3ΞΚ469Β7Δ-ΞΣΓ



 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
/και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Συγκλήτου 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, 
που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος 
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 6της σύμβασης , λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

7. Η σύμβαση αυτή δεσμεύει και τους δύο συμβαλλόμενους, καθ’ όλη τη διάρκεια της. 
Εάν κάποιος από τους δύο, επιθυμεί την παύση της σύμβασης, πρέπει να το 
γνωστοποιεί εγγράφως στον άλλο, ένα μήνα πριν από τη λήξη της παρούσας 
σύμβασης. 

8. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου ή μη πλημμελούς τήρησης 
τους από αυτόν ή οποιασδήποτε αμέλειας σε σχέση με τη συντήρηση των 
ανελκυστήρων προβλέπεται η δυνατότητα εκ μέρους του Πανεπιστημίου, 
καταγγελίας της σύμβασης με την επιφύλαξη άσκησης κάθε άλλου νόμιμου 
δικαιώματός του. 

9. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, πριν 
από τη λήξη του χρόνου ισχύος της, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε απαίτηση στον 
«Ανάδοχο», εφ’ όσον δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι εκτέλεσης.   

10. Ο Ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 
καλόπιστα όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

11. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα 
τα Δικαστήρια της Αρκαδίας, 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 και τις τροποποιήσεις αυτού. 
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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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ο Πρύτανης Οικονομικών, 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 

Για την Εταιρεία 
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