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ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή 
Είδος Διαγωνισμού 
 
 Κριτήριο Αξιολόγησης 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής 
 
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών 
 
 
Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού 

Ημερομηνία : 21/7/2017 
Ημέρα: Παρασκευή 
Ώρα: 13.30 
Διαδυκτιακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή) 
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων  Τμήμα Προμηθειών  
Πανεπιστημιούπολη  Ιωαννίνων , 45110 Ιωάννινα, 
(Μεταβατικό κτίριο 2ος Όροφος (έντυπη υποβολή) 

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης Ογδόντα  οκτώ χιλιάδων επτακοσίων  εννιά ευρώ και 
εξήντα οκτώ λεπτών 88.709,68 €  (χωρίς Φ.Π.Α.)  ή  

εκατόν δέκα  χιλιάδων  ευρώ 110.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)  

   

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης 

 29/6/2017 

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο 

 29/6/2017 

mailto:supplies@cc.uoi.gr
http://www.uoi.gr/services/economic/supplies
http://www.promitheus.gov.gr/
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CPV  

50750000-7 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) 
στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

29/6/2017 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) 
στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ 

29/6/2017 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) 
στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

30/6/2017 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος στις 
 25 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη     
 Ώρα Ελλάδος   10:00 πμ  
 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
 Διεύθυνση: 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

 Χαρίσης Κωνσταντίνος- Ζώτου Αθηνά  
Πανεπιστημιούπολη  Ιωαννίνων , 45110 Ιωάννινα       
  
Τηλ.  2651007333-2651009064 
2651007001 
 supplies@cc.uoi  

 
 
 
 

 
 

Διακήρυξη Αριθμ. 5/2017 

 Ανοικτού  Διεθνούς Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες 
προσφορές σε ευρώ   για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επιδιόρθωση 
βλαβών των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με διάρκεια σύμβασης δεκαοκτώ (18) μηνών  , με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής 
προϋπολογισμού εκατόν δέκα  χιλιάδων  ευρώ 110.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή  της διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με κωδικό Έργου 2014ΣΕ54600071 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό  διαγωνισμό σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες  σφραγισμένες προσφορές με 
σκοπό    την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των 

ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με διάρκεια σύμβασης  δεκαοκτώ (18) μηνών, και  κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής  

προϋπολογισμού Ογδόντα  οκτώ χιλιάδων επτακοσίων  εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 88.709,68 € ( 

χωρίς Φ.Π.Α.)  ή  εκατόν δέκα  χιλιάδων  ευρώ 110.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)   σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή  της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
Ο  διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική 
προθεσμία τουλάχιστον  είκοσι δύο  (22) ημερών[Άρθρο 121 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) , από την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (www.uoι.gr) και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr . 

1) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4412/16 (Α 
147 ) και  της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013,  και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

2) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

3) Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία 
προσφορές είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε μορφή 
συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. 

4) Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ανά στάδιο και η υλοποίηση της προμήθειας καθορίζονται 
στους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και στα Παραρτήματα αυτής τα οποία επισυνάπτονται σ’ αυτή 
αποτελούν δε αναπόσπαστο μέρος της . 

5) Για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα  26510 05486-2651005470, αρμόδιοι κκ. Χρήστος 
Μπουρνάκας,  Φωκίων Παπαστεφάνου. 

 

 

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ    29-6-2017 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

(Υπογραφή) 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

* Ηλεκτρονική διεκπεραίωση. Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, που τηρείται στο αρχείο της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ' αριθμ. 5/2017) 
 
 
 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.uoι.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
  Επωνυμία και Διευθύνσεις Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) 

Ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα : 
 
 

Επωνυμία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Μεταβατικό κτίριο-Πανεπιστημιούπολη 

Πόλη Ιωάννινα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 45110      

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο  26510 07333-9064 

Φαξ 26510 07001 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο supplies@cc.uoi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Χαρίσης Κωνσταντίνος- Ζώτου Αθηνά 

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

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  Εκπαίδευση 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
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1.2 Στοιχεία Διαγωνισμού 
 

    Είδος διαδικασίας 
 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία κατά το άρθρο 27 του ν. 4412/16, ύστερα από κανονική 
προθεσμία τουλάχιστον  είκοσι δύο  (22) ημερών[Άρθρο 121  του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) , από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. 
έργου 2014ΣΕ54600071). 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι   η  ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και 

επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής  . 
Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 50750000-7 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό Ογδόντα  οκτώ χιλιάδων επτακοσίων  εννιά ευρώ και 
εξήντα οκτώ λεπτών 88.709,68 €    ή  εκατόν δέκα  χιλιάδων  ευρώ 110.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκα οχτώ   (18) μήνες  
Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων 
             
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  
τιμής .   
 

1.4  Θεσμικό πλαίσιο 

 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, 
όπως ισχύουν και ιδίως:     

1) Του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/8-8-2016τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών  
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2) Του Ν. 2859/2000  «περί Φ.Π.Α.».   Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ((Α’ 248) 

3) Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ τ. Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις). 

4) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ τ. Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 

5) Του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α/28-06-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» 

6) Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 
(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»,όπως προστέθηκε με την από 5/12/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
ΦΕΚ Α237/5-12-2012 και το άρθρο 63 του Ν.4055/2012 

7) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  πράξεων των 
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κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο  Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

8) Του Ν. 4009/2011 για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών  και  διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 195Α /06-09-  2011). 

9) Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ» (Α' 204) όπως ισχύει. 

10) Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011). «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της_Διοίκησης», καθώς 
και το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016). 

11) Του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 159/10-08-2012). 

12) Του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/Α /12) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την    εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής» κεφάλαιο Β’  άρθρο 9 «Συμπλήρωση του ΠΔ 
118/07». 

13) Του Ν 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ Α/ 13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» όπως όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 
4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/7-4-2014) και την παρ. 13 του άρθρου 37 

14) Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

15) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 
74). 

16) Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  

17) Της υπ’αριθ. 6/28-02-2012 Π.Υ.Σ. «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 
4046/2012» (Α’ 38/28.2.2012). 

18) Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις». 

19) Την Παράγραφο 8 του άρθρου 1 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ Α΄ 159/92) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» όπως αντικαταστήθηκε με το Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4-9-2009) «Ρύθμιση θεμάτων του 
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»    

20) Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων   προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης 

21) Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242/τ.Α΄/11-10-2002) «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης» και 
την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3659/08 (Φ.Ε.Κ. 77/Α΄/07-05-2008) «Βελτίωση και επιτάχυνση των 
διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις 

22) Του ΠΔ 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α/25.02.2014) «Ηλεκτρονικό Αρχείο κα Ψηφιοποίηση Εγγράφων» 

23) Του άρθρου 5 παραγρ. 1 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/16.12.2015)«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεως 

24)      Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό 
τύπο & άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 68/Α/2007), όπως ισχύει 

25)  Την υπ’ αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ B’ /3400) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
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26) Την υπ’ αριθμ. ΥΑ Π1/2390/16-10-13 (Φ.Ε.Κ. 2677/β/13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας 

27) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα: «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

28) Το πρωτογενές αίτημα αρ. 15117/24-5-17 (17REQ006238389). 
29) Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα αρ. 15117/24-5-17 (17REQ006264094). 
30) Την   αριθμ. 1481/185/24-5-2017  (15117/24-5-2017) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου μας για την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των 

ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2017-2018 και την έγκρισης πίστωσης   ποσού   εκατόν 
δέκα  χιλιάδων  ευρώ 110.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του κωδικού ¨εργου 
2014ΣΕ54600071 του ΠΔΕ οικονομικού έτους 2017. 

31) Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συνεδρία αριθ. 1485/187/27-
06-2017   έγκρισης των τευχών διακήρυξης. 

 
 
          
 
                                                           

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
 
 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.qr του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται     21/7/2017  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13.30.  
 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα.  
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 
του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16- 10-2013.  

 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις  (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 25  Ιουλίου  2017, ημέρα Τρίτη   και ώρα 10.00 π.μ. από το 
αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών . 
Εάν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή  την 25  Ιουλίου  2017 για τυχόν απρόβλεπτο γεγονός 
(π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία ,έκτακτοι  υπηρεσιακοί λόγοι κ.λ.π), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες 
μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την 
πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με 
τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την 
ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η 
ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν 
συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.  
 
 

1.6 Δημοσιότητα 
 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 29/6/2017 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

http://www.promitheus.qov.qr/
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Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http :// www . promitheus . gov . gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : [43554] 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) απεστάλη προς δημοσίευση στις  29/6/2017στο τεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,  
 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο  σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : ήτοι: 

                                                                          
            ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΑΘΗΝΑ 

                                                                           ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ- ΑΘΗΝΑ  
                                                                           ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
                                                                           ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
                                                                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις  29/6/2017.  
 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) : www.uoi.gr στην διαδρομή : http://old.uoi.gr/services/economic/supplies/#pinakas 
 
 
 
B. Έξοδα δημοσιεύσεων 
 
Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Πανεπιστήμιό μας, 
πλην των δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 
3801/2009, Πράξεις 23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι προμηθευτές, ότι κατ’ άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 οι δαπάνες δημοσίευσης της 
περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, από τον 
προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος απευθείας στους εκδότες των εφημερίδων. Σε περίπτωση 
περισσοτέρων του ενός αναδόχων, ο επιμερισμός της δαπάνης γίνεται με βάση το ύψος των επιμέρους συμβάσεων 
(ποσοστό επί της συνολικής συμβατικής αξίας). 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις 
τους 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. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους. 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.. 
 

 

 

 

 

http://old.uoi.gr/services/economic/supplies/#pinakas
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης   

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:   

α)  Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής( τεχνικές προδιαγραφές, 
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, )  
β) Το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] και  
γ)Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ως άνω συστήματος. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες 
έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων 
και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων  
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10  ημέρες πριν τη 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν 
έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από 
τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από 
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το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Κάθε 
μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά 
στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5.Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής 
στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών), 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 (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 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 ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (1.774,20 ) ήτοι 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτος Φ.Π.Α.  
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 25/2/2018  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής 
κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3(λόγοι αποκλεισμού) ή δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
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: 
 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους : 

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), 
β) 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 παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ ελάχιστον  στους 
διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ ελάχιστον  
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων 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/και η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων 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. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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. 
 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
(γ) 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, κατά τα οριζόμενα 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 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 σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται , 
(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 εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν ο έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτ ε 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 τι ςως άνω  περιπτώσεις . 
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. 
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
επαγγελματική  δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών , ήτοι: 
 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διακήρυξης.  
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο  οικείο 

επιμελητήριο. 
 
  

 
 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να  διαθέτουν: 
 
α) Aσφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων ίση με το προυπολογισθέν ποσό , ήτοι 
110.000,00 € με ΦΠΑ. 
 

 
 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς  απαιτείται να προσκομίσουν : 
 

α)  Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης τους 

οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
 

β )   να διαθέτουν  το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό  με  τα παρακάτω προσόντα: 

 
Ο ανάδοχος πρέπει να απασχολήσει τα απαιτούμενα και νόμιμα συγκροτημένα συνεργεία συντήρησης 
ανελκυστήρων, που θα πραγματοποιούν εκατόν σαράντα δύο (142) συντηρήσεις το μήνα (71 ανελκυστήρες x 2 
συντηρήσεις/μήνα), θα επιδιορθώνουν τις εμφανιζόμενες βλάβες και θα διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις του 
αναδόχου στον περιοδικό έλεγχο ανελκυστήρων.  

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

Πέραν των τυπικών προσόντων του προσωπικού του αναδόχου που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται: 

• Το ένα μέλος κάθε συνεργείου συντήρησης να είναι: 
o ηλεκτροτεχνίτης Δ' ειδικότητας με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε εγκατάσταση ή συντήρηση 

ανελκυστήρων, ή, 
o αδειούχος εγκαταστάτης ή συντηρητής Δ' ειδικότητας με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε εγκατάσταση 

ή συντήρηση ανελκυστήρων, ή, 
o διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Μηχανολόγος ή 

Ηλεκτρολόγος Τ.Ε. με μονοετή τουλάχιστον εμπειρία σε εγκατάσταση ή συντήρηση ανελκυστήρων. 

• Το άλλο μέλος κάθε συνεργείου συντήρησης (βοηθός) να είναι: 
o βοηθός ηλεκτροτεχνίτη με διετή τουλάχιστον εμπειρία σε εγκατάσταση ή συντήρηση ανελκυστήρων, 

ή, 
o ηλεκτροτεχνίτης Δ' ειδικότητας με μονοετή τουλάχιστον εμπειρία σε εγκατάσταση ή συντήρηση 

ανελκυστήρων, ή, 
o αδειούχος εγκαταστάτης ή συντηρητής Δ' ειδικότητας. 
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γ)    Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:  
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου, ή αρμόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001:2000 ή I.S.O 9001 2008 ή άλλου ισοδύναμου). 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και 
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων 
στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
 
α) Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4,2.2.5,2.2.6.,2.2.7, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
 
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ ( www . eaadhsy . gr ) και ( www . hsppa . gr ). 
 
β) O οικονομικός φορέας ο οποίος συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στην παρούσα διαδικασία και δεν στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα ΤΕΥΔ 
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφορά από ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων, υποβάλλεται, για κάθε 
μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΤΕΥΔ 
δ) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό, απαιτείται η δέσμευσή τους μέσω του ΤΕΥΔ  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι καταστάσεις τους 
άρθρου 2.2.3.1 
 
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται : 
 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στo άρθρo 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας, και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 
του ν. 4412/2016. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο 
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 
διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 ή στην 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία προσκομίζονται στο 
στάδιο κατακύρωσης): 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο, 
 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 , και 

στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.3 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παρ. 2.2.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 
 

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που  
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προμηθευτές προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο . 
 
  
 
 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου   

2.2.5     οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

 
 
α)  Βεβαίωση δυνατότητας ασφαλιστηρίου συμβολαίου . Ο Ανάδοχος πρίν την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να 
προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ασφαλιστική εταιρεία. 
 
 

Β.4.   Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6  οι οικονομικοί φορείς  

προσκομίζουν . 
 
α)    την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση 
 

β)     Προσόντα του προσωπικού: 
 
 

• τίτλοι σπουδών, 

• επαγγελματικές άδειες, 

• βεβαιώσεις που θα αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία στην ειδικότητα (πχ. από τον Επόπτη Εργασίας). 
 

γ)        τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
 

Β.5.  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
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Β.6.   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7.   Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.7για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 

ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 

 
 
Επισήμανση: 
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 
αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων. 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα. 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά: βάσει τιμής. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη, για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας . 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
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Στην προσφορά,απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

2.4.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 
2.4.2.1.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη  
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 
και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» . 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β 
– 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, 
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 
2.4.2.5.Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη 
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, 
τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά 
 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το 
σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IV). 
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας 
διακήρυξης. 
γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8.2 
Β.5. της παρούσας διακήρυξης και 
δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά 
(πλην της εγγύησης) για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
2.4.3.2  H τεχνική προσφορά  θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με  τα Παραρτήματα της Διακήρυξης και να περιλαμβάνει τα εξής: 
 

1. Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της 
οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. 
 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75),  στην οποία να δηλώνεται ότι ο 
ανάδοχος αποδέχεται ΠΛΗΡΩΣ τους γενικούς και ειδικούς όρους για την υλοποίηση της ανάθεσης της εν 
λόγω υπηρεσίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  της παρούσης 
 

3. Nα συμπληρώσουν το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ και να το υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά, ψηφιακά υπογεγραμμένο .  
 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της διακήρυξης. 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο  Παράρτημα III της παρούσας διακήρυξης. 
 
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων 
σαράντα  (240) ημερών   από την επομένη της ημερομηνίας της διενέργειας του διαγωνισμού .  
 
 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 
με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 
2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.3. 
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας.  
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 
την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης. 
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
δ)  Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
 Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους του άρθρου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του 
άρθρου73 του ν. 4412/2016), και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
ζ) Η οποία είναι υπό αίρεση. 
η)  Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
θ) Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
Την 25/6/2017 και ώρα 10.00 ή τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών . 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή της που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό 
μήνυμα σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή της που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό 
μήνυμα σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά. 

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων ανά στάδιο κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων 
της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή  των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία . 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 
στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά διακρατούνται μέχρι την 
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό 
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  
 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο . 3.4.της παρούσας. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του 
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, που  δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των 
είκοσι (20) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5  αυτής. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο 
να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω 
του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία 
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν 
νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 
2.2.3. (λόγοι αποκλεισμού)  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις 
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4  της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη 
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: 
Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης. 
 
 
 
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος. 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά της ως άνω παραγράφου . 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του 
και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής  προσφορά. 

 

  3.4      Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)  
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής  με τη συμπλήρωση της ειδικής 
φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο 
φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημ ένα, κατόπιν 
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 
221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε 
μορφή pdf Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 
αν η ένσταση γίνει δεκτή.  
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της λειτουργίας 
του Συστήματος “Επικοινωνία”.  

                     
 
3.5  Ματαίωση Διαδικασίας 

 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  
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4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

4.1 Εγγυήσεις 
4.1.1.Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 
β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2..1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης ή  το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της 
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης 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 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό τους  ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε 
οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 
 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 

4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες  αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. 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.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς 
και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 
του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 της παρούσας, εφόσον 
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει 
την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
 

 

4.5 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους 
 
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. 
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει 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 1 του άρθρου 2.2.3 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 
 
 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

5.1 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή ήτοι: 
 
 α ) Πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής  του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα  με το άρθρο 219.  
 
 β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

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

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για  την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α)Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 



Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επιδιόρθωση 
βλαβών των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διακ.5/2017 [Σ/Α 43554 ] 

 

28 

 

β)        Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

                Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των 
συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι ο-
ποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμmου εδαφίου της παρα-
γράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχι-
κής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα 
αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ . 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 
επί του καθαρού ποσού 
 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
 
5.2.1. 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. 
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη 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  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 έκ- 
πτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής , 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
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απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή η 
οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 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. 
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας(σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων ). 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. 
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. 
6.1.3.  Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο (σύμφωνα 
με τη  συγγραφή υποχρεώσεων ) 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. 
 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε σε δεκα οχτώ   (18) μήνες . 
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά 
τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
 
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

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 στη παρούσα.  
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. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, 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. 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
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 προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.. 
 
6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 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 5.2.2 της παρούσας, 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. 
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1. OPOΛOΓIA-EPMHNEIA OPΩN 

Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους και της διακήρυξης γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η έννοια 
αυτών θα είναι η εξής: 

EPΓOΔOTHΣ Ή KYPIOΣ   

Το Παν/μιο Ιωαννίνων και οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται από τα εντεταλμένα όργανά του. 

ANAΔOXOΣ 

Ο μειοδότης που θα αναλάβει την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών μετά από σχετικό διαγωνισμό. 

EΠIBΛEΠΩN 

Ο οριζόμενος από το Παν/μιο Mηχανικός, ως αρμόδιος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και οι 
τυχόν αναπληρωτές του. 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Όλες οι απαραίτητες εργασίες για την: 

• προληπτική τακτική συντήρηση (βλ. άρθρο 7), 

• επιδιόρθωση βλαβών (βλ. άρθρο 8), 

• και να παρέχει μόνιμη παρουσία ενός συνεργείου συντήρησης σύμφωνα με το άρθρο 11. 
 των εβδομήντα ενός (71) ανελκυστήρων της Παν/πολης και του ΔΙΚΕΠΠΕΕ.  

 Επιπλέον η παρουσία και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής κατά τη διαδικασία περιοδικού ελέγχου των 
ανελκυστήρων για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων 
(βλ. άρθρο 9), αλλά και κάθε επικοινωνία με την αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την 
αδειοδότηση του κάθε ανελκυστήρα.  

Η θέση και ο αριθμός των ανελκυστήρων της Παν/πολης καταγράφονται στο παράρτημα 1. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης του Παν/μίου με τον 
ανάδοχο. 

2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Για την εκπλήρωση του έργου (βλ. παράγραφο 2.4), ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα 
νομοθεσία και πρότυπα περί εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας ανελκυστήρων και ιδιαίτερα 
με: 

• Αποφ_ΦΑ/9.2/28425/1245/2008 (ΦΕΚ 2604/β/22-12-08) με τις αντίστοιχες συμπληρώσεις και διατάξεις. 

• Την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308/1997(ΦΕΚ815/Β/11-9-1997), ΚΥΑ (ΦΕΚ 424/Β/10.3.2009) 

• ΦΕΚ 696/Β’/3.5.2007,  ΦΕΚ 1797/Β΄/21.12.2005 

• τa πρότυπa ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 81-0 

• το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2ή εκδοση/4-3-04 Αποφ-Φ7.5/1816/88 ΦΕΚ-470/Β/04 

• ΟΔΗΓΙΑ 95/16  ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

• Κτιριοδομικό κανονισμό, Ν.1577/85(ΦΕΚ210Α’)Γοκ’85, Ν2831/2000(ΦΕΚ140Α΄) τροποποίηση Γοκ’85, NOMOΣ 
ΥΠ’ΑΡΙΘ. 4067/94-2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 

• Την ισχύουσα νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων εγκατάστασης, συντήρησης, εκπόνησης και 
υπογραφής μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

• Άρθρο 4. του ΠΔ. 78/2006 (ΦΕΚ 80/Α/13.4.2006) και των σχετικών ΚΥΑ  
Επίσης πρέπει να εφαρμόζει τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών για τα εξαρτήματα  

http://www.anelkysthres.gr/%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1/%cf%86%ce%b5%ce%ba-1797%ce%b2%ce%8421-12-2005/
http://www.anelkysthres.gr/%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%b1-9516/
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και των διατάξεων των ανελκυστήρων. 

3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

Η συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως την 
κατάσταση και τις συνθήκες λειτουργίας των ανελκυστήρων της Παν/πολης και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα να 
εκτελέσει την  παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 

Έχει επίσης σχηματίσει (πριν από την υποβολή προσφοράς) πλήρη και σαφή αντίληψη των απαιτούμενων για την 
εκτέλεση της πλήρους συντήρησης υλικών, μέσων και προσωπικού και εξακριβώσει κάθε τυχόν ασάφεια της 
παρούσας προκήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων και λάβει εγκαίρως από τον εργοδότη τις αναγκαίες 
διευκρινήσεις και επεξηγήσεις. 

4.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη την διάρκεια της σύμβασης να προβαίνει στις εργασίες προληπτικής 
συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών των ανελκυστήρων του Π.Ι. σύμφωνα με τα άρθρα 7,8 και να παρέχει μόνιμη 
παρουσία ενός συνεργείου συντήρησης σύμφωνα με το άρθρο 11. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα αντίστοιχα προβλεπόμενα 
βιβλία. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ταχεία επισκευή κάθε εμφανιζόμενης σύμφωνα με το άρθρο 8 της Παρούσης. 

4. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων και θα έχει πλήρως 
την αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας των σε περίπτωση ατυχήματος. 

5. Το προσωπικό που θα απασχολεί για την συντήρηση θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο και τα στοιχεία θα 
κατατεθούν στην Υπηρεσία. 

6. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τα καθοριζόμενα από το νόμο συνεργεία σε αριθμό και άδειες. 

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βιβλία συντήρησης του ανελκυστήρα θεωρημένα από την 
αρμόδια υπηρεσία, τα οποία θα τηρούνται εντός του χώρου του Πανεπιστημίου και σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει αναλυτική έκθεση εντός 20 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης, με δική του δαπάνη,  για την κατάσταση των ανελκυστήρων. 

9. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση του ανελκυστήρα 
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Περιφέρειας Ηπείρου) .  

10. Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του, χωρίς καμιά επί πλέον επιβάρυνση, στον αρμόδιο αναγνωρισμένο 
φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων του Π.Ι 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο έλεγχος θα γίνεται περιοδικά και θα αφορά όλους τους ανελκυστήρες του 
Π.Ι. Επίσης χωρίς επιβάρυνση θα προσφέρει τις υπηρεσίες ο ανάδοχος και σε περίπτωση που απαιτηθούν ενέργειες 
επανελέγχου των ανελκυστήρων, από τον φορέα έκδοσης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας. Η δαπάνη για τον 
περιοδικό έλεγχο και η έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων δεν αποτελεί μέρος της 
παρούσας εργολαβίας. 

11. Ο ανάδοχος θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου σε κάθε 
θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες. 

12. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει τους τεχνικούς φακέλους των ανελκυστήρων για οποιαδήποτε αντικατάσταση 
ανταλλακτικού, το οποίο θα συνοδεύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά – εγγυήσεις – προσπεκτους κ.λ.π. 

13. Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά την πιστοποίηση των ανελκυστήρων από τον φορέα χωρίς 
καμιά επί πλέον επιβάρυνση. 

14. Να έχει στην κατοχή του όλα τα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών   όλων των ανελκυστήρων. 

15. Να αναλαμβάνει την ευθύνη συντήρησης και παροχής όλων των ανταλλακτικών για όλη τη διάρκεια της 
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σύμβασης. 

16. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες όπως είναι οι δαπάνες των 
μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη 
μετακίνηση του προσωπικού του, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες 
δοκιμών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στο 
Πανεπιστήμιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο , η δαπάνη κάθε απαραίτητης προεργασίας για τη συντήρηση των 
ανελκυστήρων ή την αποκατάσταση βλαβών και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή εκτέλεση του 
έργου σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

17. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του Πανεπιστημίου  ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

18. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη 
(στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 

19. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν 
κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.  

Οπωσδήποτε τον ανάδοχο βαρύνουν : 

Η αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου και ειδικότερα οι κάθε φύσεως τακτικές αποδοχές του, η υπερωριακή του 
αποζημίωση, η αμοιβή του για τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόληση του για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης 
όλων των ανελκυστήρων. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού αυτού στους ασφαλιστικούς του Φορείς (ΙΚΑ, κλπ) καθώς και πάσης 
φύσεως επιβαρύνσεις (αποζημίωση απολύσεως κλπ) για το προσωπικό 

αυτό. 

Γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου και του κάθε είδους προσωπικού αυτού, ήτοι έξοδα κίνησης, ιατρικής 
περίθαλψης, ενοικίων, έξοδα έκδοσης και ανανέωσης των κάθε είδους απαιτούμενων αδειών, για φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και υπόλοιπες οποιασδήποτε φύσης επιβαρύνσεις, για έξοδα 
εγγυήσεων και τόκους, όπως και έξοδα κίνησης κεφαλαίων, έξοδα αποθήκευσης και διαφύλαξης των κάθε 
προέλευσης και είδους υλικών, έξοδα κάθε είδους καταμετρήσεων, επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, εντολών 
πληρωμής στα απαιτούμενα αντίτυπα και κάθε φύσης εργαστηριακών ελέγχων των υλικών και των εργασιών κλπ. , 
η δαπάνη εκτέλεσης των δοκιμών αν απαιτηθούν, έξοδα καθαρισμού του εργοταξίου, έξοδα τοποθέτησης και 
διάλυσης και αποκομιδής των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων που τυχόν θα διαταχθούν από τις 
αρμόδιες αρχές, έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του αναδόχου, του προσωπικού του ή τρίτων, έξοδα 
προμήθειας, φθοράς και αποκόμισης εργαλείων και μηχανημάτων και τέλος έξοδα σήμανσης για κατασκευή και 
τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών των εκτελούμενων εργασιών συντήρησης, καθώς και πινακίδων που δείχνουν 
ότι κάποιος ανελκυστήρας δεν λειτουργεί λόγω βλάβης. 

Η δαπάνη κάθε απαραίτητης προεργασίας για την συντήρηση των εγκαταστάσεων ή την 

αποκατάσταση βλαβών. 

Οι δαπάνες για την συντήρηση, λειτουργία και διατήρηση σε καλή κατάσταση των εργαλείων και συσκευών που θα 
διαθέσει το Πανεπιστήμιο στον ανάδοχο αν απαιτηθεί. 

Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που επέρχεται στους ανελκυστήρες και στον Η/Μ 
εξοπλισμό για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε 
αμέλεια, απρονοησία, ανεπιτηδειότητα του αναδόχου και του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων 
μέσων. 

Εν γένει κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως και κάθε δαπάνη που είναι 
απαραίτητη για την εκπλήρωση των όρων της έστω και μη ρητά καθορισμένη αλλά απαραίτητη για την πλήρη 
εκτέλεση των εργασιών. 

Δεν βαρύνει τον ανάδοχο κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών και απώλεια υλικών που οφείλονται σε 
περιπτώσεις υπαιτιότητας του Πανεπιστημίου (προσωπικού, χρήστες, εξοπλισμό), υπαιτιότητας τρίτων, οι δαπάνες 
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για την προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού, οι δαπάνες για την προμήθεια ανταλλακτικών αναγκαίων για 
την προληπτική συντήρηση , οι δαπάνες για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης βλαβών 
για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, οι δαπάνες για όλα τα αναλώσιμα υλικά και για τα τέλη κατανάλωσης 
ηλεκτρικού. 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της 
Υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος . Για τη διαδικασία 
και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου ν.4412/2016 (Άρθρο 133 & 203 του 
ν.4412/2016) 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

Ο ανάδοχος θα: 

• προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης – ανάληψης 
συντήρησης των ανελκυστήρων, 

• δηλώσει στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Περιφέρειας Ηπείρου) την ανάληψη 
της συντήρησης των ανελκυστήρων της Παν/πολης και τον υπεύθυνο συντηρητή.  

• προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ανάληψης συντήρησης και λοιπά στοιχεία, 

• καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσόντων του προσωπικού των συνεργείων συντήρησης (βλ. άρθρο 
11), 

• καταθέσει κατάσταση ορισμού του συνεργείου που θα συντηρεί τον κάθε ανελκυστήρα, 

• ενημερώσει τα βιβλία συντήρησης των ανελκυστήρων με τις πράξεις ανάθεσης – ανάληψης της συντήρησης 
και το όνομα του συντηρητή και των μελών του συνεργείου του, κλπ. 

• Ενημερώνει το έντυπο «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» (Έντυπο 1 / Παράρτημα 
8) και το καταθέτει στην Υπηρεσία (και σε ηλεκτρονική μορφή).  

Η ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και η κατάθεση των απαιτουμένων εγγράφων στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

6. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

Για τη διατήρηση των ανελκυστήρων σε καλή κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη 
λειτουργία τους, πρέπει να γίνεται προληπτική συντήρησή τους από ειδικευμένο προσωπικό (βλ. άρθρο 11). 

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά κανονικά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών 
διατάξεων ασφαλείας καθώς επίσης και των υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και 
εκτίμηση μιας τυχόν ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα 
εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και 
εξαρτημάτων αυτού. 

Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των 
βλαβών και απορρυθμίσεων καθώς επίσης και τον καθαρισμό και τη λίπανση όπου χρειάζεται όλων των 
εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων ή των 
διατάξεων. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

Ο αριθμός συντηρήσεων για κάθε ανελκυστήρα θα είναι εικοσιτέσσερις (24) το χρόνο. 

Στα παραρτήματα 2,3 περιλαμβάνεται κατάλογος με το είδος και η συχνότητα των εργασιών που κατ’ ελάχιστον θα 
πραγματοποιούνται σε κάθε ηλεκτρομηχανικό ή υδραυλικό ανελκυστήρα αντίστοιχα.  

Εντός είκοσι (20) ημερών από την εγκατάσταση ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα πίνακα 
που θα επεκτείνει τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα 2, 3, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 καθώς και τις 
ιδιαίτερες συνθήκες κατασκευής και λειτουργίας του κάθε ανελκυστήρα. Ο πίνακας αυτός υπόκειται στην έγκριση 
του επιβλέποντος και μετά την έγκρισή του γίνεται αναπόσπαστο μέρος των παραρτημάτων 2, 3. Παράλληλα 
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ελέγχει, διορθώνει και συμπληρώνει τον πίνακα «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» 
(Έντυπο 1 / Παράρτημα 8) και τον υποβάλλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον επιβλέποντα. Παράλειψη 
διενέργειας των ελέγχων αυτών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο των υποχρεώσεων του από την πραγματοποίηση της 
απαιτούμενης προληπτικής συντήρησης στους ανελκυστήρες σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως 
απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρότυπα και τους κανόνες της τεχνικής. 

Με βάση το είδος και συχνότητα εργασιών που προκύπτει από τα παραρτήματα 2, 3 εκδίδεται για κάθε 
ανελκυστήρα εντολή εργασίας προληπτικής συντήρησης. 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια της προληπτικής συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να είναι αυτή που ορίζει η 
κείμενη νομοθεσία. 

Με το πέρας της εργασίας συμπληρώνεται από τον αρμόδιο τεχνίτη: 

• η καρτέλα συντήρησης (τυποποιημένο έντυπο από την επίβλεψη που βρίσκεται σε ειδικό κουτί στην κατώτερη 
στάση του ανελκυστήρα), 

• το ημερολόγιο προληπτικής συντήρησης (τυποποιημένο έντυπο από την επίβλεψη που θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον : ημερομηνία εργασίας, αποτελέσματα συντήρησης, ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, πιθανές 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν περαιτέρω), 

• το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα. Λοιπά έγγραφα σύμφωνα με την Νομοθεσία.  
Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, πρέπει ο ανάδοχος 
κάθε τρεις (3) μήνες τουλάχιστον να πραγματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους και να ενημερώνει στην ανάλογη θέση 
το βιβλίο συντήρησης. 

Για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιεί κάθε εργασία προληπτικής συντήρησης στο χρόνο που αυτή 
προβλέπεται, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατόν για λόγους που δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αιτείται την προμήθεια ανταλλακτικών ή αναλωσίμων που απαιτεί μια εργασία 
προληπτικής συντήρησης, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη συγκεκριμένη εργασία, ώστε αυτά να είναι 
διαθέσιμα την ημέρα που προβλέπεται η εργασία, αλλιώς η εργασία θα θεωρείται μη πραγματοποιηθείσα λόγω 
υπαιτιότητας του αναδόχου.  

Αν κατά τη διαδικασία προληπτικής συντήρησης προκύψει βλάβη λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου ακολουθούνται 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13. 

O εργολάβος υποχρεούται να υποβάλλει έγκαιρα, για κάθε μήνα χρονοδιάγραμμα προληπτικής συντήρησης των 
εκάστοτε ανελκυστήρων που έχει προγραμματίσει για συντήρηση.   (Έντυπο 1 / Παράρτημα 6) 

Παράλληλα θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά το έντυπο «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Έντυπο 1 
/Παράρτημα 4). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να επιδεικνύεται (ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικά) στον επιβλέποντα 
πριν την υπογραφή κάθε λογαριασμού.   

7. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ. 

 Η επιδιόρθωση βλαβών περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τον ανάδοχο για την επισκευή, 
ρύθμιση, αντικατάσταση χαλασμένων ή φθαρμένων εξαρτημάτων ή/και μηχανημάτων του ανελκυστήρα, ώστε να 
επέλθει πλήρης αποκατάσταση και λειτουργικότητα του προς επιδιόρθωση ανελκυστήρα. 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες που είναι έξω από τα πλαίσια της συνήθους 
τακτικής συντήρησης και αφορούν σε αντικατάσταση βασικών κατασκευαστικών στοιχείων του ανελκυστήρα (όπως 
κινητήριου μηχανισμού, πίνακα χειρισμού, θαλάμου, συρματόσχοινων, οδηγών). 

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 

Οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί θα αποκαθίσταται αμέσως από τον ανάδοχο σύμφωνα και με τα οριζόμενα 
παρακάτω. 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει άμεσα στον επιβλέποντα τις βλάβες που εμφανίζονται κατά τη 
λειτουργία των ανελκυστήρων (στην έννοια της βλάβης περιλαμβάνεται και η ύπαρξη φθαρμένου εξαρτήματος). 

Στις βλάβες αυτές προστίθενται και αυτές που δηλώνονται απευθείας στον ανάδοχο, μέσω του επιβλέποντα ή 
άλλου καθορισμένου υπεύθυνου, από άλλες πηγές (π.χ. από την Τεχνική Υπηρεσία, από τους χρήστες του Παν/μίου, 
ηλεκτρονικού προγράμματος συντήρησης και αναγγελίας βλάβης  κ.τ.λ.). Η δήλωση της βλάβης στο συντηρητή θα 
γίνεται, χάριν συντομίας και τηλεφωνικώς. Γι' αυτό το λόγο θα δηλωθούν με την έναρξη της εργολαβίας από τον 
ανάδοχο αριθμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου 24ης λειτουργίας και διαθεσιμότητας (όχι με λειτουργία 
τηλεφωνητή). Οι ίδιοι αριθμοί θα χρησιμοποιούνται και σε περίπτωση αναγγελίας για απεγκλωβισμό ατόμων.  

Ο μέγιστος χρόνος μετάβασης και εμφάνισης του συνεργείου συντήρησης στον ανελκυστήρα που υπέστη βλάβη 
ορίζεται ως εξής: 

• μισή ώρα, αν η βλάβη παρουσιαστεί στο χρονικό διάστημα: 07:10 – 15:30, 

• στις 08:00 της επόμενης ημέρας, αν η βλάβη παρουσιαστεί μετά τις 15:30. 
Αν όμως από βλάβη του ανελκυστήρα έχει προκύψει εγκλωβισμός ατόμων, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί 
άμεσα σε όλες τις ενέργειες απεγκλωβισμού. 

Στην περίπτωση λειτουργίας τηλεφώνου στο θάλαμο θα καλείται αυτόματα τηλεφωνικός αριθμός του αναδόχου 
24ης λειτουργίας και διαθεσιμότητας (όχι με λειτουργία τηλεφωνητή). 

 Στην υποχρέωση του εργολάβου είναι και ο επαναπρογραμματισμός όλων των τηλεφωνικών συσκευών που 
βρίσκονται στους θαλάμους με τα αντίστοιχα τηλέφωνα ανάγκης, και η αλλαγή όλων των πινακίδων στις οποίες 
αναφέρονται πληροφορίες του Υπεύθυνου Συντηρητή, στοιχεία του ανελκυστήρα, οδηγίες απεγκλωβισμού και 
επικοινωνίας, οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας για τους χρήστες και του συνεργείου συντήρησης  κλπ. (τα έξοδα 
αυτά βαρύνουν τον Ανάδοχο).    

Ο αρμόδιος τεχνίτης δηλώνει τη βλάβη στο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (που περιλαμβάνει 
ημερομηνία βλάβης, αριθμό ανελκυστήρα, πως διαπιστώθηκε η βλάβη, περιγραφή βλάβης, απαιτούμενα 
ανταλλακτικά, πιθανές ενέργειες που πρέπει να γίνουν περαιτέρω κ.τ.λ). (Έντυπο 1 /Παράρτημα 5) και πάντα θα 
συμπληρώνεται και το «ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΩΝ» (Έντυπο 2 /Παράρτημα 5). Ο εργολάβος με την δήλωση της 
βλάβης θα επισυνάπτει προϋπολογισμό κόστους αγοράς και αντικατάστασης των ανταλλακτικών. Το κόστος της 
εργασίας αντικατάστασης των ανταλλακτικών/υλικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή συντήρηση – επιδιόρθωσης 
βλαβών της εργολαβίας. Ο εργολάβος θα μπορεί να αιτηθεί επιπρόσθετη αμοιβή, εφόσον η βλάβη και η 
αντικατάσταση υλικών αφορά εξειδικευμένη εργασία ή βελτίωση/αναβάθμιση της εγκατάστασης.    

Ο εργολάβος θα διατηρεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή το ημερολόγιο βλαβών για κάθε ανελκυστήρα 
(Έντυπο 1 /Παράρτημα 5) και θα παραδίδεται στον επιβλέποντα κάθε φορά που θα του ζητείται. Το συγκεκριμένο 
ημερολόγιο θα περιλαμβάνει και το μητρώο του κάθε ανελκυστήρα και θα περιέχει όλες τις πληροφορίες όπως το 
είδος του ανελκυστήρα, κατασκευάστρια εταιρεία &   σειριακούς αριθμούς από κάθε βασικό εξάρτημά του, 
περιοδικοί έλεγχοι κλπ.   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ. 

Μετά από έγκριση του επιβλέποντα ως προς τον τρόπο και χρόνο επιδιόρθωσης, ο ανάδοχος αποκαθιστά τη βλάβη 
το ταχύτερο δυνατό και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ανάλογα με το είδος της βλάβης και τους κανόνες της 
τεχνικής.  

Με το πέρας των εργασιών επιδιόρθωσης βλάβης ο ανάδοχος συντάσσει τυποποιημένη τεχνική έκθεση 
αποκατάστασης που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: ημερομηνία αποκατάστασης βλάβης, στοιχεία ανταλλακτικών 
(κατασκευαστής, μοντέλο, s/n, δήλωση πιστότητας CE κ.τ.λ.), πιθανές τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική 
κατασκευή  και σχέδια (όπου απαιτούνται). 

Για την επιδιόρθωση βλάβης θα συμπληρώνεται από τον ανάδοχο ή τον αρμόδιο τεχνίτη: 

• η καρτέλα συντήρησης που βρίσκεται σε ειδικό κουτί στην κατώτερη στάση του ανελκυστήρα, 

• «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»  (ολοκλήρωση της διαδικασίας και ενημέρωση του μητρώου 
του ανελκυστήρα όπου απαιτείται). 

• το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα. 
Για τετριμμένες βλάβες θα τυποποιηθεί πιο συνοπτική διαδικασία σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα. 
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Αν υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην επιδιόρθωση βλάβης πέραν του εγκριθέντος χρόνου, ο εργοδότης διατηρεί 
το δικαίωμα να διατάζει αμέσως και κατά την κρίση του την αποκατάσταση της βλάβης με άλλο τρόπο. Σ’ αυτή την 
περίπτωση ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13.1. 

Αν κατά την αποκατάσταση βλάβης προκύψει δευτερογενής βλάβη λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου 
ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13.2. 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ. 

Οι ανελκυστήρες της Παν/πολης θα υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου 
ανελκυστήρων σε συχνότητα που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο περιοδικός έλεγχος περιλαμβάνει τον 
αρχικό έλεγχο και όλους τους τυχόν επανελέγχους μέχρι την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού από το φορέα. 

Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διαδικασία περιοδικού ελέγχου στον κάθε 
ανελκυστήρα. 

Κατά το χρόνο διεξαγωγής του περιοδικού ελέγχου πρέπει να είναι παρόν το συνεργείο συντήρησης του 
ανελκυστήρα και να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την ολοκλήρωσή του. Επίσης πρέπει να παρέχει τα 
απαιτούμενα βάρη με βάση το ονομαστικό φορτίο του ανελκυστήρα. 

Με το πέρας του ελέγχου ο φορέας εκδίδει τεχνική έκθεση ελέγχου που περιλαμβάνει τυχόν παρατηρήσεις στη 
λειτουργία ή/και μέρη του ανελκυστήρα που χρήζουν ρύθμισης, λίπανσης, επιδιόρθωσης, αντικατάστασης κ.τ.λ. 

Για όσες παρατηρήσεις αφορούν σε επιδιόρθωση βλαβών που εμπίπτει στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων 
(παράγραφος 8.1) θα ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8. 

Σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά βλ. άρθρο 10. 

Ο εργολάβος οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία για ελλείψεις των Η/Μ εγκαταστάσεων, αλλά και οποιεσδήποτε 
αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία των ανελκυστήρων και απαιτούν νέες τροποποιήσεις και 
επιπρόσθετες εργασίες στις εγκαταστάσεις. Με τρόπο αυτό οι ανελκυστήρες του Π.Ι. θα λειτουργούν με ασφάλεια 
και ο περιοδικός έλεγχος θα ολοκληρώνεται άμεσα χωρίς την ανάγκη των επανελέγχων λόγω ελλείψεων. Αν για 
κάποιο λόγο απαιτηθεί επανέλεγχος αυτός θα εκτελείται ακολουθώντας πάλι την ίδια διαδικασία του αρχικού 
ελέγχου.  

9. ANTAΛΛAKTIKA. EPΓAΛEIA. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ. 

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα παρέχονται από το Παν/μιο και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει 
αυτό. 

Είναι ευθύνη του αναδόχου η έγκαιρη επισήμανση των αναγκών, ώστε να μη δημιουργείται έλλειψη στα παραπάνω 
υλικά. 

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προδιαγραφές, με ευθύνη του 
αναδόχου: 

• θα καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές που επιβάλλονται από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, 

• θα έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και συνθήκες λειτουργίας με τα αρχικά εξαρτήματα και όπως 
προβλέπεται από τη μελέτη του ανελκυστήρα ή τον αντίστοιχο περιοδικό έλεγχο του φορέα πιστοποίησης. Αν 
αυτό δεν είναι εφικτό (εξαιτίας μη ύπαρξης τέτοιων ανταλλακτικών στην αγορά ή επειδή δεν επιτρέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία) ο ανάδοχος θα ενημερώνει τον επιβλέποντα  και θα τεκμηριώνει τη σωστή 
λειτουργία της τροποποιημένης εγκατάστασης. 

• θα φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά για 
ενημέρωση του φακέλου του ανελκυστήρα 

• θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής ένωσης , όπου αυτά υπάρχουν και να φέρουν 
υποχρεωτικά σήμανση CE , ο δε κατασκευαστικός οίκος να φέρει ανάλογη πιστοποίηση ποιότητας κατά  ISO. 

Μετά από οποιαδήποτε εργασία, στην οποία έγινε αντικατάσταση υλικών, ο ανάδοχος παραδίδει τα 
αντικατασταθέντα υλικά ή τα απομακρύνει από το Παν/μιο, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα, με δική του 
δαπάνη. Παράλληλα, με δική του δαπάνη,  ενημερώνει το φάκελο του ανελκυστήρα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, 
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τις αντίστοιχες μελέτες και έντυπα που απαιτούνται σύμφωνα με το νόμο και πάντα σε συνεννόηση με την 
υπηρεσία και τον φορέα  συμμόρφωσης – πιστότητας. 

Το προσωπικό του αναδόχου θα εξοπλισθεί με δαπάνη του αναδόχου με τα απαραίτητα εργαλεία, συσκευές, 
όργανα και εν γένει μέσα, τα οποία θα απαιτηθούν για να φέρει εις πέρας το έργο που προκύπτει από την παρούσα 
συγγραφή υποχρεώσεων. 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μπορεί να διαθέσει χώρο και εσωτερική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας, ώστε ο 
εργολάβος να διαμορφώσει με δικά του έξοδα το χώρο αυτό, για την εγκατάσταση των συνεργείων και του 
εξοπλισμού του που χρειάζεται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων όπως απαιτεί ο νόμος. 

10. ΠPOΣΩΠIKO. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΩΡΑΡΙΟ.  

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 

Ο ανάδοχος πρέπει να απασχολήσει τα απαιτούμενα και νόμιμα συγκροτημένα συνεργεία συντήρησης 
ανελκυστήρων, που θα πραγματοποιούν εκατόν σαράντα δύο (142) συντηρήσεις το μήνα (71 ανελκυστήρες x 2 
συντηρήσεις/μήνα), θα επιδιορθώνουν τις εμφανιζόμενες βλάβες και θα διεκπεραιώνουν τις υποχρεώσεις του 
αναδόχου στον περιοδικό έλεγχο ανελκυστήρων.  

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

Πέραν των τυπικών προσόντων του προσωπικού του αναδόχου που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται: 

• Το ένα μέλος κάθε συνεργείου συντήρησης να είναι: 
o ηλεκτροτεχνίτης Δ' ειδικότητας με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε εγκατάσταση ή συντήρηση 

ανελκυστήρων, ή, 
o αδειούχος εγκαταστάτης ή συντηρητής Δ' ειδικότητας με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε εγκατάσταση 

ή συντήρηση ανελκυστήρων, ή, 
o διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Μηχανολόγος ή 

Ηλεκτρολόγος Τ.Ε. με μονοετή τουλάχιστον εμπειρία σε εγκατάσταση ή συντήρηση ανελκυστήρων. 

• Το άλλο μέλος κάθε συνεργείου συντήρησης (βοηθός) να είναι: 
o βοηθός ηλεκτροτεχνίτη με διετή τουλάχιστον εμπειρία σε εγκατάσταση ή συντήρηση ανελκυστήρων, 

ή, 
o ηλεκτροτεχνίτης Δ' ειδικότητας με μονοετή τουλάχιστον εμπειρία σε εγκατάσταση ή συντήρηση 

ανελκυστήρων, ή, 
o αδειούχος εγκαταστάτης ή συντηρητής Δ' ειδικότητας. 

Για την απόδειξη των προσόντων του προσωπικού, πρέπει να υποβληθούν:  

• τίτλοι σπουδών, 

• επαγγελματικές άδειες, 

• βεβαιώσεις που θα αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία στην ειδικότητα (πχ. από τον Επόπτη Εργασίας). 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν στον επιβλέποντα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει επιπλέον 
αποδεικτικά στοιχεία σε περιπτώσεις ασαφειών και θα δώσει τη σχετική έγκριση απασχόλησης του προσωπικού στο 
έργο. 

O ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού που κρίνεται από την επίβλεψη 
ανεπαρκές σε τεχνική κατάρτιση ή δείχνει αμέλεια ως προς τα καθήκοντά του, ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μη 
επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο, χωρίς τη συγκατάθεση του 
επιβλέποντα Mηχανικού. 

Η ως άνω κρίση του επιβλέποντα ουδόλως απαλλάσσει τον ανάδοχο από την  πλήρη ευθύνη του ως προς την 
ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του προσωπικού του. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί την μόνιμη αντικατάσταση κάποιου από το προσωπικό του υποχρεούται 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να υποβάλει αίτηση για το σκοπό αυτό. Ο αντικαταστάτης θα έχει τα αναγκαία 
προσόντα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και η αλλαγή θα γίνεται κατόπιν σχετικής έγκρισης. 

Δικαιολογείται προσωρινή αντικατάσταση των μελών του συνεργείου μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: 
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• λήψη της δικαιούμενης κανονικής άδειας, 

• ασθένεια. 
Γι' αυτό το λόγο ο ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη της εργολαβίας κατάλογο και 
δικαιολογητικά των τεχνιτών που θα αντικαθιστούν τα μέλη του συνεργείου, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από τον 
επιβλέποντα. Προσωρινή αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκυρης ενημέρωσης του επιβλέποντα. 

Σε ότι αφορά το συνεργείου συντήρησης θα ισχύουν οι υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Νόμο και θα υποβάλουν 
στην υπηρεσία αντίγραφα από τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας του κάθε συνεργείου 
συντήρησης. 

 ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 

Λόγω του μεγάλου αριθμού των συντηρούμενων ανελκυστήρων και της ανάγκης συντήρησής τους δύο φορές το 
μήνα, απαιτείται η κατ' ελάχιστον μόνιμη παρουσία ενός συνεργείου συντήρησης του αναδόχου στο Παν/μιο τις 
εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από 07:10 μέχρι 15:30.  

Παράλληλα σε σημαντικές διοργανώσεις που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο απαιτείται η παρουσία ενός 
τουλάχιστον ατόμου (για θέμα ασφάλειας) από το συνεργείο για τον απεγκλωβισμό ατόμων για συγκεκριμένη 
ημέρα και συγκεκριμένο κτίριο. Ο προγραμματισμός για τις συγκεκριμένες αυτές ημέρες θα γίνεται από τον 
Προϊστάμενο Συντήρησης τουλάχιστον μια (1) μέρα πριν τη διοργάνωση της εκδήλωσης.      

Η παρουσία του συνεργείου στο Παν/μιο θα βεβαιώνεται καθημερινά με υπογραφή κατάστασης προσέλευσης – 
αποχώρησης. 

Η παραπάνω προτεινόμενη παρουσία του προσωπικού μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου 
με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 

Το χρονικό διάστημα που το Παν/μιο αναστέλλει τη λειτουργία του και σύμφωνα με την εντολή της Δ/νσης, δεν 
απαιτείται η μόνιμη παρουσία συνεργείου συντήρησης στο παραπάνω ωράριο, υφίστανται όμως όλες οι υπόλοιπες 
υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως περιγράφονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και σύμφωνα με τον 
Νόμο. 

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ. 

Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την τήρηση από το προσωπικό του των προβλεπομένων από τη σχετική 
νομοθεσία και την τεχνική κανόνων περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των χρηστών κατά την εργασία 
τους στα πλαίσια του αναληφθέντος έργου. 

Ειδικά μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες για τον ορισμό του 
Τεχνικού Ασφάλειας σε συνεργασία με την ανάλογη υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Η αμοιβή του 
Τεχνικού Ασφάλειας επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

Κάθε εργαζόμενος του αναδόχου πρέπει να εκτελεί εργασίες που επιτρέπονται από την ειδικότητά και την εμπειρία 
του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Για οποιαδήποτε εργασία στα πλαίσια του αναληφθέντος έργου που μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας 
εξοπλισμού ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα πριν 
την έναρξη της εργασίας (ειδοποίηση των χρηστών, σήμανση χώρων, κ.τ.λ.). Ειδικά στην περίπτωση προληπτικής 
συντήρησης ή ακινητοποίησης ανελκυστήρα λόγω βλάβης πρέπει να τοποθετούνται οι κατάλληλες 
προειδοποιητικές πινακίδες σε κάθε πόρτα φρέατος. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη και τοποθέτηση των προβλεπόμενων ενημερωτικών πινακίδων 
στο θάλαμο, στις εισόδους του φρέατος, στην είσοδο του μηχανοστασίου και όπου αλλού προβλέπεται. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει έντυπες αναλυτικές οδηγίες απεγκλωβισμού για κάθε ανελκυστήρα, 
οι οποίες θα τοποθετηθούν στο μηχανοστάσιο. 
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12. ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΠΟΙΝΕΣ. 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελέσει υποχρέωση που προκύπτει από την παρούσα συγγραφή ή κατά την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών του προκαλέσει βλάβη από υπαιτιότητά του, ο επιβλέπων καταγράφει το γεγονός για 
καταλογισμό ποινής. 

Η επιβολή ποινής είναι ανεξάρτητη από τις νομικές ευθύνες του αναδόχου που προκύπτουν από τις ενέργειές του 
(π.χ. για μη έγκαιρη πραγματοποίηση της απαιτούμενης από την ισχύουσα νομοθεσία προληπτικής τακτικής 
συντήρησης). 

Οποιαδήποτε χρηματική ποινή επιβληθεί στον ανάδοχο, μετά από διαπιστωθείσα βλάβη ή χρονική καθυστέρηση 
από υπαιτιότητά του, παρακρατείται από την αμέσως επόμενη πληρωμή του αναδόχου. Το χρονικό διάστημα 
μεταξύ δύο διαδοχικών πληρωμών του αναδόχου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του μηνός. 

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Σε περίπτωση βλάβης που προέρχεται από υπαιτιότητα του αναδόχου, αυτός υποχρεούται να αποκαταστήσει την 
προξενηθείσα βλάβη με δική του δαπάνη σε ανταλλακτικά και εργασία. Επιπλέον, για κάθε μέρα μέχρι την 
αποκατάσταση της ως άνω βλάβης, επιβάλλεται από τον εργοδότη χρηματική ποινή ίση με το 1/60 της χωρίς Φ.Π.Α. 
μηνιαίας αμοιβής του αναδόχου. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΛΑΒΗ. 

Για κάθε ώρα καθυστέρησης στην μετάβαση του συνεργείου συντήρησης στον ανελκυστήρα που υπέστη βλάβη, 
πέραν του χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 8.2, επιβάλλεται από τον εργοδότη χρηματική ποινή ίση με το 1/60 
της χωρίς Φ.Π.Α. μηνιαίας αμοιβής του αναδόχου . 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ. 

Για κάθε μέρα που ο ανάδοχος καθυστερεί πέραν του εύλογου χρόνου αποκατάστασης βλάβης (όπως αυτός 
ορίζεται στο άρθρο 8.3), επιβάλλεται από τον εργοδότη χρηματική ποινή ίση με το 1/60 της χωρίς Φ.Π.Α. μηνιαίας 
αμοιβής του αναδόχου. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

Για κάθε μέρα που ο ανάδοχος καθυστερεί εργασία προληπτικής συντήρησης επιβάλλεται από τον εργοδότη 
χρηματική ποινή ίση με το 1/60 της χωρίς Φ.Π.Α. μηνιαίας αμοιβής του αναδόχου. 

13. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΒΛΑΒΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

Α. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει βλάβη ή πρόβλημα σε ανελκυστήρα  ενημερώνει την υπηρεσία και 
θέτει τον ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Εφόσον η Υπηρεσία 
μετά την άμεση ενημέρωση του προβλήματος από τον εργολάβο (Τεχνική Περιγραφή αποκατάστασης βλάβης – 
Προϋπολογισμός επισκευής)  δεν είναι σε θέσει να ανταποκριθεί οικονομικά για την επισκευή της βλάβης, δίνει 
εντολή για οριστική διακοπή λειτουργίας του συγκεκριμένου ανελκυστήρα. Από την ημερομηνία στάσης του 
ανελκυστήρα, ο εργολάβος θα αμείβεται με το 1/10 κατά αναλογία της αμοιβής του, που αφορά τον συγκεκριμένο 
ανελκυστήρα, έτσι ώστε η συντήρησή του να αποσκοπεί ώστε να μην δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα στην 
εγκατάσταση. 

Με την αποκατάσταση της βλάβης ο εργολάβος θα αμείβεται κανονικά. 

Β. Σε περίπτωση που διενεργούνται εργασίες επισκευής ο εργολάβος δεν θα αμείβεται για τη συντήρηση του 
συγκεκριμένου ανελκυστήρα. Την υποχρέωση συντήρησης θα την έχει το συνεργείο (ο εργολάβος) που θα 
πραγματοποιεί τις εργασίες χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή. 

Γ. Σε περίπτωση εργασιών επισκευής από ξένο συνεργείο ο εργολάβος συντήρησης αποσύρεται από κάθε απαίτηση 
προς την υπηρεσία, εφαρμόζοντας τον Νόμο για την ανάθεσης – ανάληψης συντήρησης/επισκευής των 
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ανελκυστήρων. 

14. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση καθόλη τη διάρκεια του έργου.  

• Να ενημερώσει τα βιβλία συντήρησης των ανελκυστήρων. 

• Να ενημερώνει το φάκελο του κάθε ανελκυστήρα.  (Μελέτες – πιστοποιητικά κλπ) 

• Να ολοκληρώνει όλες τις εργασίες/ενέργειες που απαιτούνται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας (Περιφέρειας Ηπείρου) για τη συντήρησης των ανελκυστήρων.  

• Να ενημερώνει το έντυπο «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» (Έντυπο 1 / 
Παράρτημα 8)  
 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την λήξη της σύμβασης και σε περίπτωση τυχόν ανάληψης της συντήρησης 
από άλλο συντηρητή, να παραδώσει σε αυτόν τους ανελκυστήρες με πρωτόκολλο καλής λειτουργίας, 
διαφορετικά δεν θα του επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης που θα έχει κατατεθεί με την υπογραφή της 
σύμβασης.  

 
 
Με τη λήξη της σύμβασης η επιτροπή παραλαβής θα πρέπει εκτός των άλλων (σύμφωνα με τον νόμο),  να 

παραλάβει:   
 

• Τα βιβλία συντήρησης των ανελκυστήρων. 

• Το φάκελο του κάθε ανελκυστήρα.  (Μελέτες – πιστοποιητικά κλπ) 

• Ενημερωμένο το έντυπο «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» (Έντυπο 1 / 
Παράρτημα 8). 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Εργολάβου «ότι οι ανελκυστήρες είναι σε λειτουργία και λειτουργούν χωρίς 
προβλήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου». Σε περίπτωση ελλείψεων και δυσλειτουργίας κάποιου 
ανελκυστήρα, αναφέρεται στην Δήλωση και παραλαμβάνεται από την Επιτροπή. 

                                            Ιωάννινα, Μάιος 2017 

  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

 

Ο συντάξας 

 

 

Ιωάννης Ζιώγας  

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος 

Τμήματος Μελετών 

  

 

Χρήστος Μπουρνάκας 

Πολιτικός Μηχανικός 

15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΑΝ/ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟ Αριθμός ανελκυστήρα Σύνολο ανελκυστήρων 

Φιλοσοφικής Β’ φάση (Παιδαγωγικά 
Τμήματα) 

1-9 9 

Φιλοσοφικής Α’ φάση 10-17,65 9 

Α’ Φοιτητικών Κατοικιών 18-21 4 

Φυσικού Φ2 22-24 3 

Χημικού Χ2 25 1 

Φυσικού Φ3 26-28 3 

Χημικού Χ3 29,30 2 
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Μαθηματικού 31,32 2 

Πληροφορικής 33-35 3 

Φοιτητικής Λέσχης 36-40, 60 6 

Ιατρικής 41-45 5 

Β΄Φοιτητικής Εστίας, κτίρια Α’-Δ’ 46-49 4 

Μεταβατικού 50,51 2 

Βιβλιοθήκης 52-55 4 

ΔΙΚΕΠΠΕΕ 56-58 3 

Συνεδριακού Κέντρου 59 1 

Β’ Φοιτητικής Εστίας, κτίριο Ε’ 61,62 2 

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών 
Πολυδύναμο Α’ Εφαρμογή 

63,64 2 

Ζαππείου Φοιτητικής Εστίας  66,67 2 

Β’ Φοιτητικής Εστίας, κτίριο ΣΤ’ 68,69 2 

Βιοτεχνολογίας  Υλικών 
Πολυδύναμο Δ’ Εφαρμογή 

70,71 2 

Γενικό σύνολο 71 
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16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Προσοχή: Πριν την προληπτική συντήρηση να τοποθετούνται κατάλληλα ικριώματα και να αναρτώνται 
προειδοποιητικές πινακίδες σε κάθε θύρα φρέατος: 
"Ο ανελκυστήρας δε λειτουργεί λόγω προληπτικής τακτικής συντήρησης". 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 

1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

Α/
Α 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 Πόρτα εισόδου Οπτικός 
Ύπαρξη πινακίδας. 
Λειτουργία κλειδαριάς 

2 
Ύπαρξη εξοπλισμού, φωτισμού, πρίζα, καμία ξένη 
εγκατάσταση 

Οπτικός 
Λειτουργία φωτισμού. 
Ξένα αντικείμενα 

3 Φρένα, κινητήρας, μειωτήρας Οπτικός Τακάκια, λάδια, κουζινέτα 

4 Ανεμιστήρας κινητήρα 
Οπτικός. 
Δοκιμή 

Σωστή λειτουργία. 
Έναρξη λειτουργίας με γεφύρωση 
θερμοστάτη 

5 Ηλεκτρικός πίνακας Οπτικός 
Ασφάλειες, κλέμμες, καλώδια, 
συνδέσεις καλωδίων, ρελαί 
διαρροής, ρελαί ισχύος 

6 
Έλεγχος διακοπής κινήσεων με βραχυκύκλωμα. 
Λειτουργία αυτόματου 

Δοκιμές 
Βραχυκύκλωμα π.χ. στο κύκλωμα 
των θυρών. 

7 Οροφοδιαλογέας (όπου υπάρχει) 
Οπτικός. 

Καθαρισμός 
Σωστή λειτουργία. 
Καθαρισμός διακοπτών. 

8 Χώρος μηχανοστασίου Καθαρισμός Καθαρισμός χώρου. 

2. ΘΑΛΑΜΟΣ 

9 Φώτα λειτουργίας και ασφάλειας 
Οπτικός. 
Δοκιμή 

Σωστή λειτουργία 

10 
Κλήση ανάγκης. Σύστημα ειδοποίησης από το 
θάλαμο (alarm) 

Δοκιμή Σωστή λειτουργία 

11 Σπαστό δάπεδο (όπου υπάρχει) Δοκιμή Σωστή λειτουργία 

12 Ανεμιστήρας θαλάμου (όπου υπάρχει) Δοκιμή Σωστή λειτουργία 

13 Κομβιοδόχος θαλάμου (κομβία, ενδεικτικές λυχνίες) 
Οπτικός. 
Δοκιμή 

Σωστή λειτουργία 

14 
Φωτοκύτταρο αυτόματης θύρας θαλάμου (όπου 
υπάρχει) 

Δοκιμή Σωστή λειτουργία 

15 Ενημερωτικές πινακίδες θαλάμου Οπτικός Ύπαρξη 

3. ΦΡΕΑΡ 

16 Ανάρτηση θαλάμου Οπτικός 
Κατάσταση, στήριξη & ασφάλιση 
των μέσων ανάρτησης και των 
ελατηρίων 

17 Σύστημα αρπάγης Οπτικός Σωστή λειτουργία 

18 Διακόπτης μανδάλωσης & επαφές θυρών φρέατος 
Οπτικός. 
Δοκιμή 

Έλεγχος λειτουργίας 

19 Θύρες φρέατος 
Οπτικός. 
Δοκιμές 

Μεντεσέδες - Προμανδάλωση 
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20 Αυτόματες θύρες (όπου υπάρχουν) Δοκιμές 

Ελέγχεται η διακοπή της κίνησης 
όταν η μανδάλωση ανοίγει & η 
επανεκκίνηση όταν αυτή έχει 
ασφαλίσει τουλάχιστον 7 mm το 
άνοιγμα της θύρας. 
Έλεγχος ράουλων οδήγησης-
τζόγος. 

21 Χειροκίνητες θύρες (όπου υπάρχουν) Δοκιμές 

Έλεγχος της διακοπής της κίνησης 
μέσω των επαφών της 
μανδάλωσης και των επαφών της 
θύρας. 

22 Ενημερωτικές πινακίδες ορόφων Οπτικός Ύπαρξη 

23 Φωτισμός φρέατος Οπτικός Έλεγχος λειτουργίας 

24 
Μαγνητικά μέσα προσδιορισμού της θέσης 
θαλάμου (όπου υπάρχουν) 

Οπτικός. 
Δοκιμή 

Στήριξη. 
Σωστή λειτουργία 

25 Εύκαμπτο καλώδιο Οπτικός Έλεγχος συνδέσεων, φθορών 

26 Πυθμένας φρέατος 
Οπτικός. 

Καθαρισμός 
Καθαριότητα πυθμένα. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ 

1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

27 Τροχαλία τριβής Οπτικός 
Αυλάκια εάν έχουν φαγωθεί. 
Σημάδι από συρματόσχοινα 

28 
Τροχαλίες παρέκκλισης μηχανοστασίου (όπου 
υπάρχουν) 

Οπτικός 
Αυλάκια εάν έχουν φαγωθεί. 
Σημάδι από συρματόσχοινα 

29 Συρματόσχοινα θαλάμου Οπτικός Φθορά 

30 Περιοριστήρας ταχύτητας 
Οπτικός. 
Δοκιμή 

Σωστή λειτουργία. 
Αυλάκι τροχαλίας 

31 Συρματόσχοινο περιοριστήρα Οπτικός Φθορά 

2. ΘΑΛΑΜΟΣ 

32 
Τροχαλίες παρέκκλισης έμμεσης ανάρτησης (όπου 
υπάρχουν) 

Οπτικός 
Αυλάκια εάν έχουν φαγωθεί. 
Σημάδι από συρματόσχοινα 

33 Πέδιλα οδήγησης θαλάμου. Οπτικός Κατάσταση και στήριξη πέδιλων 

34 
Σύνδεση του συρματοσχοίνου του περιοριστήρα 
ταχύτητας στο θάλαμο 

Οπτικός  

35 Θύρες εισόδου αυτόματες ή χειροκίνητες 
Οπτικός. 
Δοκιμές 

Σταθερότητα μεντεσέδων. 
Ηλεκτρικές επαφές διακοπτών. 
Μηχανισμός κίνησης αυτόματων 
θυρών (ιμάντες ή συρματόσχοινα, 
μοτέρ). 
Ελατήρια επαναφοράς (αν 
υπάρχουν). 

3. ΦΡΕΑΡ 

36 
Διάταξη ηλεκτρικού χειρισμού επιθεώρησης. 
Χειριστήρια συντήρησης 

Δοκιμές 

Το κύκλωμα συντήρησης πρέπει 
να καθιστά ανενεργό το κύκλωμα 
θυρών, επαναφοράς, τις 
εσωτερικές και εξωτερικές 
κλήσεις και τη συντήρηση από το 
μηχανοστάσιο (αν υπάρχει). 

37 Οδηγοί και στηρίγματα οδηγών θαλάμου Οπτικός Κατάσταση και στήριξη οδηγών 

38 Πέδιλα οδήγησης αντιβάρου Οπτικός Κατάσταση και στήριξη πέδιλων. 

39 Οδηγοί και στηρίγματα οδηγών αντιβάρου Οπτικός Κατάσταση και στήριξη οδηγών 
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40 Λίπανση Λίπανση 
Πέδιλα οδήγησης θαλάμου και 
αντιβάρων 

41 Προσκρουστήρες Οπτικός Στήριξη 

42 Τροχαλία τάνυσης περιοριστήρα.  Οπτικός 
Αυλάκια εάν έχουν φαγωθεί. 
Σημάδι από συρματόσχοινα 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ 

1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

Α/
Α 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

43 Λειτουργία οριακών διακοπτών άνω & κάτω Δοκιμές 
Διακοπή & παραμονή του 
κυκλώματος ασφαλείας ανοικτού 

2. ΘΑΛΑΜΟΣ 

44 Ποδιά προστασίας κάτω από κατώφλι εισόδου  Έλεγχος σταθερότητας 

3. ΦΡΕΑΡ 

45 STOP πυθμένα φρέατος 
Οπτικός 
Δοκιμή 

Σωστή λειτουργία 

46 
Διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου 
περιοριστήρα ταχύτητας. 

Οπτικός. 
Δοκιμή 

Σωστή λειτουργία 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ 

1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

47 
Ρεύμα βραχυκύκλωσης με γη ή αγωγιμότητα του 
καλωδίου γείωσης του μηχανοστασίου 

Δοκιμή 
Βραχυκύκλωμα σε όλα τα 
μεταλλικά μέρη του 
μηχανοστασίου 

2. ΦΡΕΑΡ 

48 
Αγωγιμότητα του αγωγού γείωσης σε 

βραχυκύκλωμα των μεταλλικών στοιχείων θαλάμου 
& θυρών φρέατος 

Δοκιμή 
Βραχυκύκλωμα σε όλα τα 
μεταλλικά στοιχεία θαλάμου και 
θυρών φρέατος 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΕΤΗΣΙΑ 

1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

49 Ικανότητα έλξης της τροχαλίας Δοκιμές Με το αντίβαρο στην κάθοδο 

50 Έλεγχος φρένων Δοκιμές 
Με το αντίβαρο στην κάθοδο. 
Ελέγχεται ξεχωριστά η κάθε 
σιαγόνα. 

51 Ολίσθηση τροχαλίας, τζόγος μειωτήρα Δοκιμές 
Με άδειο θάλαμο όταν το 
αντίβαρο έχει επικαθίσει 

52 
Διάταξη ασφαλείας. Χρονικό διαδρομής. Θερμικά 

μηχανής 
Δοκιμές 

Όταν δεν υπάρχει κίνηση με 
ενεργοποιημένη μηχανή 
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17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Προσοχή: Πριν την προληπτική συντήρηση να αναρτώνται προειδοποιητικές πινακίδες σε κάθε θύρα φρέατος: 
"Ο ανελκυστήρας δε λειτουργεί λόγω προληπτικής τακτικής συντήρησης". 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 

1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

Α/
Α 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 Πόρτα εισόδου Οπτικός 
Ύπαρξη πινακίδας. 
Λειτουργία κλειδαριάς 

2 
Ύπαρξη εξοπλισμού, φωτισμού, πρίζα, καμία ξένη 
εγκατάσταση 

Οπτικός 
Λειτουργία φωτισμού. 
Ξένα αντικείμενα 

3 Κατάσταση σωληνώσεων Οπτικός 
Συνδέσεις. 
Στηρίξεις 

4 Ανεμιστήρας κινητήρα 
Οπτικός. 
Δοκιμή 

Σωστή λειτουργία. 
Έναρξη λειτουργίας με γεφύρωση 
θερμοστάτη 

5 Ηλεκτρικός πίνακας Οπτικός 
Ασφάλειες, κλέμμες, καλώδια, 
συνδέσεις καλωδίων, ρελαί 
διαρροής, ρελαί ισχύος 

6 
Έλεγχος διακοπής κινήσεων με βραχυκύκλωμα. 
Λειτουργία αυτόματου 

Δοκιμές 
Βραχυκύκλωμα π.χ. στο κύκλωμα 
των θυρών. 

7 Οροφοδιαλογέας (όπου υπάρχει) 
Οπτικός. 

Καθαρισμός 
Σωστή λειτουργία. 
Καθαρισμός διακοπτών. 

8 Χώρος μηχανοστασίου Καθαρισμός Καθαρισμός χώρου. 

2. ΘΑΛΑΜΟΣ 

9 Φώτα λειτουργίας και ασφάλειας 
Οπτικός. 
Δοκιμή 

Σωστή λειτουργία 

10 
Κλήση ανάγκης. Σύστημα ειδοποίησης από το 
θάλαμο (alarm) 

Δοκιμή Σωστή λειτουργία 

11 Σπαστό δάπεδο (όπου υπάρχει) Δοκιμή Σωστή λειτουργία 

12 Ανεμιστήρας θαλάμου (όπου υπάρχει) Δοκιμή Σωστή λειτουργία 

13 Κομβιοδόχος θαλάμου (κομβία, ενδεικτικές λυχνίες) 
Οπτικός. 
Δοκιμή 

Σωστή λειτουργία 

14 
Φωτοκύτταρο αυτόματης θύρας θαλάμου (όπου 
υπάρχει) 

Δοκιμή Σωστή λειτουργία 

15 Ενημερωτικές πινακίδες θαλάμου Οπτικός Ύπαρξη 

3. ΦΡΕΑΡ 

16 Ανάρτηση θαλάμου Οπτικός 
Κατάσταση, στήριξη & ασφάλιση 
των μέσων ανάρτησης και των 
ελατηρίων 

17 Σύστημα αρπάγης Οπτικός Σωστή λειτουργία 

18 Διακόπτης μανδάλωσης & επαφές θυρών φρέατος 
Οπτικός. 
Δοκιμή 

Έλεγχος λειτουργίας 

19 Θύρες φρέατος 
Οπτικός. 
Δοκιμές 

Μεντεσέδες - Προμανδάλωση 
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20 Αυτόματες θύρες (όπου υπάρχουν) Δοκιμές 

Ελέγχεται η διακοπή της κίνησης 
όταν η μανδάλωση ανοίγει & η 
επανεκκίνηση όταν αυτή έχει 
ασφαλίσει τουλάχιστον 7 mm το 
άνοιγμα της θύρας. 
Έλεγχος ράουλων οδήγησης-
τζόγος. 

21 Χειροκίνητες θύρες (όπου υπάρχουν) Δοκιμές 

Έλεγχος της διακοπής της κίνησης 
μέσω των επαφών της 
μανδάλωσης και των επαφών της 
θύρας. 

22 Ενημερωτικές πινακίδες ορόφων Οπτικός Ύπαρξη 

23 Φωτισμός φρέατος Οπτικός Έλεγχος λειτουργίας 

24 
Μαγνητικά μέσα προσδιορισμού της θέσης 
θαλάμου (όπου υπάρχουν) 

Οπτικός. 
Δοκιμή 

Στήριξη. 
Σωστή λειτουργία 

25 Εύκαμπτο καλώδιο Οπτικός Έλεγχος συνδέσεων, φθορών 

26 Πυθμένας φρέατος 
Οπτικός. 

Καθαρισμός 
Καθαριότητα πυθμένα. 
Συλλογή λαδιού εμβόλου 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ 

1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

27 Καζάνι – μπλόκ βαλβίδων. Οπτικός 
Διαρροές. 
Στάθμη λαδιού 

28 Περιοριστήρας ταχύτητας (όπου υπάρχει) 
Οπτικός. 
Δοκιμή 

Σωστή λειτουργία. 
Αυλάκι τροχαλίας 

29 Συρματόσχοινο περιοριστήρα (όπου υπάρχει) Οπτικός Φθορά 

30 Αυτόματος απεγκλωβισμός (όπου υπάρχει) Δοκιμή Σωστή λειτουργία 

2. ΘΑΛΑΜΟΣ 

31 
Τροχαλίες παρέκκλισης έμμεσης ανάρτησης (όπου 
υπάρχουν) 

Οπτικός 
Αυλάκια εάν έχουν φαγωθεί. 
Σημάδι από συρματόσχοινα 

32 Συρματόσχοινα θαλάμου Οπτικός Φθορά 

33 Πέδιλα οδήγησης θαλάμου. Οπτικός Κατάσταση και στήριξη πέδιλων 

34 
Σύνδεση του συρματοσχοίνου του περιοριστήρα 
ταχύτητας στο θάλαμο (όπου υπάρχει) 

Οπτικός  

35 Θύρες εισόδου αυτόματες ή χειροκίνητες 
Οπτικός. 
Δοκιμές 

Σταθερότητα μεντεσέδων. 
Ηλεκτρικές επαφές διακοπτών. 
Μηχανισμός κίνησης αυτόματων 
θυρών (ιμάντες ή συρματόσχοινα, 
μοτέρ). 
Ελατήρια επαναφοράς (αν 
υπάρχουν). 

3. ΦΡΕΑΡ 

36 
Διάταξη ηλεκτρικού χειρισμού επιθεώρησης. 
Χειριστήρια συντήρησης 

Δοκιμές 

Το κύκλωμα συντήρησης πρέπει 
να καθιστά ανενεργό το κύκλωμα 
θυρών, επαναφοράς, τις 
εσωτερικές και εξωτερικές 
κλήσεις και τη συντήρηση από το 
μηχανοστάσιο (αν υπάρχει). 

37 Οδηγοί και στηρίγματα οδηγών θαλάμου Οπτικός Κατάσταση και στήριξη οδηγών 

38 Πέδιλα οδήγησης αντιβάρου Οπτικός Κατάσταση και στήριξη πέδιλων. 

39 Οδηγοί και στηρίγματα οδηγών αντιβάρου Οπτικός Κατάσταση και στήριξη οδηγών 
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40 Λίπανση Λίπανση 
Πέδιλα οδήγησης θαλάμου και 
αντιβάρων 

41 Προσκρουστήρες Οπτικός Στήριξη 

42 Τροχαλία τάνυσης περιοριστήρα (όπου υπάρχει). Οπτικός 
Αυλάκια εάν έχουν φαγωθεί. 
Σημάδι από συρματόσχοινα 

43 Τσιμούχα εμβόλου Οπτικός Έλεγχος διαρροών 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ 

1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

Α/
Α 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

44 Κύκλωμα διόρθωσης Δοκιμές Με άδειο θάλαμο σε κάθε στάση 

45 Λειτουργία οριακών διακοπτών άνω & κάτω Δοκιμές 
Διακοπή & παραμονή του 
κυκλώματος ασφαλείας ανοικτού 

2. ΘΑΛΑΜΟΣ 

46 Ποδιά προστασίας κάτω από κατώφλι εισόδου  Έλεγχος σταθερότητας 

3. ΦΡΕΑΡ 

47 STOP πυθμένα φρέατος 
Οπτικός 
Δοκιμή 

Σωστή λειτουργία 

48 
Διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου 
περιοριστήρα ταχύτητας (όπου υπάρχει) 

Οπτικός. 
Δοκιμή 

Σωστή λειτουργία 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ 

1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

49 
Ρεύμα βραχυκύκλωσης με γη ή αγωγιμότητα του 
καλωδίου γείωσης του μηχανοστασίου 

Δοκιμή 
Βραχυκύκλωμα σε όλα τα 
μεταλλικά μέρη του 
μηχανοστασίου 

2. ΦΡΕΑΡ 

50 
Αγωγιμότητα του αγωγού γείωσης σε 
βραχυκύκλωμα των μεταλλικών στοιχείων θαλάμου 
& θυρών φρέατος 

Δοκιμή 
Βραχυκύκλωμα σε όλα τα 
μεταλλικά στοιχεία θαλάμου και 
θυρών φρέατος 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: ΕΤΗΣΙΑ 

1. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

51 Βαλβίδα ασφαλείας Δοκιμές Με άδειο θάλαμο και επιτάχυνση 

52 Βαλβίδα και διακόπτης υπερπίεσης Δοκιμές max 1,4 της στατικής πίεσης. 

53 Κύκλωμα parking Δοκιμές  
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18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Νο __________  
(σύμφωνα με τα έντυπα προληπτικής συντήρησης (Υδραυλικού/Ηλεκτρομηχανολογικού Ανελκυστήρα) 

 

Ημερομηνία 
επίσκεψης 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(15/μερη, 
μηνιαία, 

τρμηνιαία, 
εξαμηνιαία, 

ετήσια) 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
(α/α σύμφωνα με τα 
έντυπα, περιγραφή) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
(α/α, περιγραφή) 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 15/μερη   1. 

 
2. 

 

 Μηνιαία   1. 

 
2. 

 

 15/μερη   1. 

 
2. 

 

 Μηνιαία   1. 

 
2. 

 

 15/μερη   1. 

 
2. 

 

 Τριμηνιαία   1. 

 
2. 

 

 15/μερη   1. 

 
2. 

 

 Μηνιαία   1. 

 
2. 
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 15/μερη   1. 

 
2. 

 

 Μηνιαία   1. 

 
2. 

 

 15/μερη   1. 

 
2. 

 

 Εξαμηνιαία   1. 

 
2. 

 

 15/μερη   1. 

 
2. 

 

 Μηνιαία   1. 

 
2. 

 

 15/μερη   1. 

 
2. 

 

 Μηνιαία   1. 

 
2. 

 

 15/μερη   1. 

 
2. 

 

 Τριμηνιαία   1. 

 
2. 

 

 15/μερη   1. 

 
2. 
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 Μηνιαία   1. 

 
2. 

 

 15/μερη   1. 

 
2. 

 

 Μηνιαία   1. 

 
2. 

 

 15/μερη   1. 

 
2. 

 

 Ετήσια   1. 

 
2. 

 

    1. 

 
2. 

 

 
(Έντυπο 1 /Παράρτημα 4) 
 
 
Υπεύθυνος Συνεργείου Συντήρησης     Το Συνεργείο Συντήρησης 
 

1                              
  (Ονοματεπώνυμο)     
 (Υπογραφή) 
 
 

                                        2                              
  (Ονοματεπώνυμο)                 (Υπογραφή)                                              (Ονοματεπώνυμο)   
   (Υπογραφή) 
 
 



Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επιδιόρθωση 
βλαβών των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διακ.5/2017 [Σ/Α 43554 ] 

 

53 

 

19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Νο    

ΘΕΣΗ.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΕΙΔΟΣ: 

 
ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 

 
ΑΡ. ΒΛΑΒΗΣ 

Ημ/νια Βλάβης     

Περιγραφή Βλάβης/προβλήματος: 
 
 
 

Διορθωτικές Ενέργειες Αποκατάστασης: 
 
 

Ανταλλακτικά (Τύπος-Μοντέλο-Ποσότητα): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημ/νια  Αποκατάστασης  Αποκαταστάθηκε η βλάβη ; ΝΑΙ   □ ΟΧΙ    □ 

Αν «ΟΧΙ» τι απαιτείται και με τι κόστος «Κατ εκτίμηση». 
 
 
 
 

Υπεύθυνος Συνεργείου Συντήρησης     Το Συνεργείο Συντήρησης 
 

1                              
  (Ονοματεπώνυμο)     (Υπογραφή) 
 

                                        2                              
  (Ονοματεπώνυμο)                 (Υπογραφή)     (Ονοματεπώνυμο)    
  (Υπογραφή) 
 
     
(Υπηρεσία) Επιβλέπων  ________________________________________________ Ημ/νια________________                               
                                                     (Ονοματεπώνυμο)                                                                                                       
(Ενημέρωσης βλάβης)   
(Έντυπο 1 /Παράρτημα 5) 
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ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΩΝ 
 

Ημερομηνία 
αναγγελίας 

Αριθμός 
ανελκυστήρα 

Ποιος 
ανήγγειλε τη 

βλάβη 

Περιγραφή βλάβης Ημερομηνία 
επίσκεψης 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
(Έντυπο 2 /Παράρτημα 5)
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20. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6:ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
 
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Σας υποβάλλω 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ / ΜΗΝΟΣ 

 
ΜΗΝΑΣ………………….                ΑΠΟ ……………….   ΕΩΣ  ……………………              
 

 Ημερομηνία Ημέρα Συντηρούμενοι Ανελκυστήρες 

1
Ο
  Δ

εκ
α

π
εν

θ
ή

μ
ερ

ο
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 Ημερομηνία Ημέρα Συντηρούμενοι Ανελκυστήρες 

2
Ο
  Δ

εκ
α

π
εν

θ
ή

μ
ερ

ο
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ιωάννινα               /      / 20..     Υπεύθυνος Συνεργείου Συντήρησης   
 
 
 
 
(Έντυπο 1 / Παράρτημα 6)
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21. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Κατάσταση παρουσίας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων Παν/πολης (ωράριο 7:10 – 15:30) 

Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο 
Ώρα 

Προσέλευσης 
Υπογραφή 

Ώρα 
αποχώρησης 

Υπογραφή 

     /     /201    

     

     

     /     /201 

     

     

     /     /201 

     

     

     /     /201 

     

     

     /     /201 

     

     

     /     /201 

     

     

     /     /201 

     

     

     /     /201 

     

     

     /     /201 

     

     

(Έντυπο 1 / Παράρτημα 7)        (Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τον 
Προϊστάμενο Συντήρησης)
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22. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 
(Έντυπο 1 / Παράρτημα 8)   

  Περιγραφή Τύπος Εργ. 
Βαρούλκου 'η 

/ Αντλίας 

Αρ. 
Κινητήρα 

Ισχύς 
(HP) 

Ισχύ
ς 

(KW
) 

Στά
σεις 

Ορο
φοι 

Βάρ
ος 

Άτομ
α 

Συντή
ρηση 

/ 
Μήνα 

 Θέση : B΄ Φάση Φιλοσοφική (Σύνολο=                 

1 Ανελκυστήρας 1    ASTOR -ΒΑΘΗΣ 31475324 8,9/2
,22 

  5   450 6 2 

2 Ανελκυστήρας 2   ASTOR -ΒΑΘΗΣ 31543344 8,9/2
,22 

  5   450 6 2 

3 Ανελκυστήρας 3   ΚΛΕΜΑΝ ΑΒΕΕ 690 
NRI8A25Y3
4 

16 12 5   675 9 2 

4 Ανελκυστήρας 4   ASTOR -ΒΑΘΗΣ 31706424 8,9/2
,22 

  5   450 6 2 

5 Ανελκυστήρας 5   ASTOR -ΒΑΘΗΣ 31549344 8,9   5   450 6 2 

6 Ανελκυστήρας 6   ASTOR -ΒΑΘΗΣ 31689424 8,9   4   450 6 2 

7 Ανελκυστήρας 7   ASTOR -ΒΑΘΗΣ 31558344 8,9/2
,22 

  4   450 6 2 

8 Ανελκυστήρας 8   ASTOR -ΒΑΘΗΣ 31690424 8,9   5   450 6 2 

9 Ανελκυστήρας 9   ASTOR -ΒΑΘΗΣ 31471324 8,9   5   450 6 2 

 Θέση : Α΄ Φάση Φιλοσοφική (Σύνολο=                 

1 Ανελκυστήρας 
10 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

LIFT KONT 7964236   5/1,
25 

4 4 450 6 2 

2 Ανελκυστήρας 
11 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

LIFT KONT 7966236   5/1,
25 

4   450 6 2 

3 Ανελκυστήρας 
12 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

SICOR 17385/3   3,7/
0,92 

4 4 450 6 2 

4 Ανελκυστήρας 
13 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 7962236   5/1,
25 

4 4 450 6 2 

5 Ανελκυστήρας 
14 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 431065   6/1,
63 

3 3 450 6 2 

6 Ανελκυστήρας 
15 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ARGANO 412515   6/1,
57 

3 3 450 6 2 

7 Ανελκυστήρας 
16 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ARGANO 7963236   5/1,
25 

3 3 450 6 2 

8 Ανελκυστήρας 
17 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

SICOR 199560   3,7 3 3 450 6 2 

9 Ανελκυστήρας 
65 

  KLEEMANN                 

 
Θέση : Β΄ Φοιτητικές Εστίες 
(Σύνολο= 

                  

1 Ανελκυστήρας 
46 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

M COMPACT / 
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ  

33472265 12,6   5 5 750 10 2 

2 Ανελκυστήρας 
47 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

M COMPACT / 
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ  

33473265 12,6   4 4 750 10 2 

3 Ανελκυστήρας 
48 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

M COMPACT / 
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ  

33474265 12,6   4 4 750 10 2 

4 Ανελκυστήρας 
49 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

M COMPACT / 
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ  

240142-a 12,6/
3,15 

8,5 4 4 750 10   
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 Θέση : Ιατρική (Σύνολο=5)                   

1 Ανελκυστήρας 
41 

  FAER S3/7396 4021
7 

  4   525 7 2 

2 Ανελκυστήρας 
42 

  FAER 52836 16   5   150
0 

20 2 

3 Ανελκυστήρας 
43 

  FAER 52835 16   4   150
0 

20 2 

4 Ανελκυστήρας 
44 

  FAER 52833 16   5   150
0 

20 2 

5 Ανελκυστήρας 
45 

  FAER 52834 16   4   150
0 

20 2 

 Θέση: Μαθηματικό (Σύνολο=2)                   

1 Ανελκυστήρας 
31 

  FAER M2/4286     7   135
0 

18 2 

2 Ανελκυστήρας 
32 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

FAER 81980 8   5 5 450 6 2 

 Θέση : Μεταβατικό (Σύνολο=2)                   

1 Ανελκυστήρας 
50 

  CORONA C96387 18   4   150
0 

20 2 

2 Ανελκυστήρας 
51 

  CORONA P38065 11,5   4   750 10 2 

 Θέση : Πληροφορική (Σύνολο=3)                    

1 Ανελκυστήρας 
33 

  KLEEMANN M542A95T
690NP.. 

  9.5 3   525 7 2 

2 Ανελκυστήρας 
34 

  KLEEMANN M524A95T
690NP.. 

22 16 5   825 11 2 

3 Ανελκυστήρας 
35 

  KLEEMANN M524A95T
690NP.. 

  9,5 4   600 8 2 

 Θέση : Φοιτητικές Κατοικίες (Σύνολο=4)                  

1 Ανελκυστήρας 
18 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ALBERTO SASSI 22917 8,2 4 6 6 375 5 2 

2 Ανελκυστήρας 
19 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ALBERTO SASSI 22918/01 8,2 4 6 6 375 5 2 

3 Ανελκυστήρας 
20 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

OTIS AA049369 8,2 5 6 6 375 5 2 

4 Ανελκυστήρας 
21 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

OTIS AA049370 8,2 5 6 6 375 5 2 

 Θέση : Φοιτητική Λέσχη ΦΗΓΟΣ (Σύνολο=5)                  

1 Ανελκυστήρας 
37 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ΚΟΛΟΒΟΣ 16704267 14,8/
3,58 

9 3 2 112
5 

15 2 

2 Ανελκυστήρας 
40 

  LIFT KONT 13369228   5,3/
1,3 

3   300 4 2 

3 Ανελκυστήρας 
36 

  LIFT KONT 12722108   5,3/
1,35 

3   300 4 2 

4 Ανελκυστήρας 
38 

  KLEEMANN 666   8,5 2   750 10 2 

5 Ανελκυστήρας 
39 

  KLEEMANN 661   8,5 2   750 10 2 

6 Ανελκυστήρας 
60 

Υδραυλικος KLEEMANN DL24F11 17,5 13 3 3 825 11 2 

 
Θέση : Φυσικό II Φυσικό 
(Σύνολο=3)  

                  

1 Ανελκυστήρας 
22 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ELEGA 1516129 21 22,8 5 5 135
0 

18 2 
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2 Ανελκυστήρας 
23 

  ELEGA 141578 7,4   4   450 6 2 

3 Ανελκυστήρας 
24 

  ELEGA 15072521 7,4   3   450 6 2 

 
Θέση : Φυσικό ΙΙΙ Φυσικό 
(Σύνολο=3)  

                  

1 Ανελκυστήρας 
26 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

FAER 92380 8   4 4 450 6 2 

2 Ανελκυστήρας 
27 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
ΦΠ3 

M2/4841 20   6 6 135
0 

18 2 

3 Ανελκυστήρας 
28 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

OTIS (Τύπος 
140 VAT) 

1067124   5/1,
25 

5 5 450 6 2 

 
Θέση : Χημικό ΙΙ Χημικό 
(Σύνολο=1)  

                  

1 Ανελκυστήρας 
25 

  ELEGA 1525339 7,4   3   450 6 2 

 
Θέση : Χημικό ΙΙΙ Χημικό 
(Σύνολο=2)  

                  

1 Ανελκυστήρας 
29 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

VELKA 17675449 22 11 5 5 150
0 

20 2 

2 Ανελκυστήρας 
30 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 
ΦΠ3 

2028736/2
008 

8,9 3,7 4 3 450 6 2 

 Θέση : Βιβλιοθήκη (Σύνολο=4)                    

1 Ανελκυστήρας 
52 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

OTIS 1023318 11,5 8,5 4 4 750 10 2 

2 Ανελκυστήρας 
53 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

OTIS 1023326 11,5 8,5 4 4 825 11 2 

3 Ανελκυστήρας 
54 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

OTIS 1046223 11,5 8,5 7 5 900 ΦΟΡ
ΤΙΩΝ 

2 

4 Ανελκυστήρας 
55 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

OTIS 1141179 11,5 8,5 7 5 525 7 2 

 Θέση : ΔΙΚΕΠΠΕΕ  (Σύνολο=3)                   

1 Ανελκυστήρας 
56 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ORONA 0-
140M4191
134 

7,5 5,55 2 2 630 8 2 

2 Ανελκυστήρας 
57 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ORONA 0-
140M4191
133 

7,5 5,55 2 2 630 8 2 

3 Ανελκυστήρας 
58 

Ηλεκτροκίνητο
ς 

ORONA 0-
140M4191
132 

7,5 5,55 2 2 630 8 2 

 Θέση :Συνεδριακού Κέντρου (Σύνολο=1)                 

1 Ανελκυστήρας 
59 

Υδραυλικος KLEEMANN DA08Y01 22 16 4 4 750 10 2 

 Θέση :Φοιτητικής Εστίας Β’ φάση (Σύνολο=2)                 

1 Ανελκυστήρας 
61 

Υδραυλικος KLEEMANN GB75A52   9,5 4 3 600 8 2 

2 Ανελκυστήρας 
62 

Υδραυλικος KLEEMANN GB75A51   9,5 4 3 600 8 2 

 
Θέση :Πολυδύναμου κτιρίου Α’ Εφαρμογή –
Μηχανικών επιστήμης υλικών (Σύνολο=2) 

                

1 Ανελκυστήρας 
63 

Υδραυλικος KLEEMANN HE38U28/1
19092 

  16K
W 

3 3  825 11 2 

2 Ανελκυστήρας 
64 

Υδραυλικος KLEEMANN H338V17/1
18948 

  16K
W 

3 3  825 11 2 
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Θέση :Β' Φοιτητικής Εστίας Β’ Εφαρμογή 
(Σύνολο=2) 

                

1 Ανελκυστήρας 
68 

Υδραυλικος KLEEMANN JB42E18/13
2844 

  9,5Κ
W 

4 8 600 8 2 

2 Ανελκυστήρας 
69 

Υδραυλικος KLEEMANN JB42E22/13
28522 

  9,5Κ
W 

4 8 600 8 2 

 Θέση :Ζάππειος  Φοιτητικής Εστίας (Σύνολο=2)                 

1 Ανελκυστήρας 
66 

Υδραυλικος KLEEMANN IH05N54   9,5K
W 

4 8 600
KGR 

8 2 

2 Ανελκυστήρας 
67 

Υδραυλικος KLEEMANN ID40151   9,5K
W 

4 8 600
KGR 

8 2 

 
Θέση :Πολυδύναμου κτιρίου Δ’ Εφαρμογή –
Βιοτεχνολογίας  υλικών (Σύνολο=2) 

                

1 Ανελκυστήρας 
70 

Υδραυλικος KLEEMANN H116852/1
4G44A10 

16Ηρ
  

12K
W 

3 3  825 11 2 

2 Ανελκυστήρας 
71 

Υδραυλικος KLEEMANN H116855/1
4G44A12 

16Ηρ
  

12K
W 

3 3  825 11 2 

 
 
*** Απαιτείται η διόρθωση, ο έλεγχος και η συμπλήρωση των επιπρόσθετων στοιχείων και των ανελκυστήρων από τον 
Εργολάβο Συντήρησης με την έναρξη της εργολαβίας . 
 
 
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών : "Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων της 
Παν/πολης Ιωαννίνων 2017 - 2018"  
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 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ» 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   

(((γγγ)))  
 

(((δδδ    )))  

 

(((εεε)))  
(((ααα    )))  Για τη Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων της 

Παν/πολης Ιωαννίνων 2017 - 2018 (((βββ    )))  

      α/α  YΠΟΧΡ/ΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Η παροχή υπηρεσιών για τη Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των 
ανελκυστήρων της Παν/πολης Ιωαννίνων 2017 - 2018θα είναι σύμφωνα με 
τους όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη. 

 

 
ΝΑΙ 

  

2. Ο  προσφέρων   έχει  μελετήσει  και  συμφωνεί  ανεπιφύλακτα  με  τα  
όσα περιγράφονται στο τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων. 

 

ΝΑΙ 
  

3. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο προσωπικό 
για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Το προσωπικό του 
αναδόχου δεν έχει ουδεμία εργασιακή σχέση με το Πανεπιστήμιο. 
 

 
ΝΑΙ 

  

4. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση 
εκ μέρους οιουδήποτε εργαζομένου του αναδόχου και η υποχρέωσή του 
εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής του αναδόχου. 

 

 
ΝΑΙ 

  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται την πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας έναντι του προσωπικού του, δηλ. ασφάλιση του προσωπικού 
του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καταβολή νομίμων αποδοχών 
οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από την οικεία Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (όπως κάθε φορά ισχύει) ή τις 
σχετικές διαιτητικές αποφάσεις,  τήρηση  νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική 
κάλυψη, καταβολή των νόμιμων αυξήσεων και των επιδομάτων, αμοιβή 
για υπερωριακή απασχόληση, αμοιβή για απασχόληση σε αργίες,  όροι 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. χωρίς καμία απολύτως 
ευθύνη του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. 

 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

6. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών 
Ταμείων, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και με τα Δώρα 
Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωση 
του προς αυτούς ως εργοδότης.  

 

 
 

ΝΑΙ 

  

7. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν 
άδεια παραμονής και άδεια εργασίας για την Ελλάδα. 

 

ΝΑΙ 
  

 

8. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με την εξόφληση κάθε εργαζομένου, να χορηγεί 
απόδειξη του ποσού που καταβλήθηκε. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα 
να ζητά εξοφλητικές αποδείξεις του μισθού των εργαζομένων. 

 

ΝΑΙ 
  

9. Χρονική καθυστέρηση στην συντήρηση και την επιδιόρθωση βλαβών των 
ανελκυστήρων, έχουν σαν συνέπεια την επιβολή των ποινικών ρητρών που 
αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

 
ΝΑΙ 

  

10. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την 
ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά και μόνος 
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε 
στο προσωπικό του. 

 
ΝΑΙ 
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11. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση 
της παροχής υπηρεσιών, η οποία βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

 
ΝΑΙ 

  

12. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωμάτων 
του αναδόχου που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί ΝΑΙ 

  

  
 
 
 

Ο Δηλών 
 

………………….
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 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

  

Για τη συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των 
ανελκυστήρων της Παν/πολης Iωαννίνων 

Δαπάνη παροχής υπηρεσιών:        88.709,68€  
Φ.Π.Α. 24%                                     21.290,32€ 

Συνολική Δαπάνη:                         110.000,00€ 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Για την Παροχή Υπηρεσιών : 
"Συντήρηση και επιδιόρθωση 
βλαβών των ανελκυστήρων της 
Παν/πολης Ιωαννίνων 2017-2018"  
 

Προϋπολογισμός 
(€) 

 
88.709,68 

 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

Προσφορά 
(€) 

ΦΠΑ 24%  
21.290,32 

 

 

Συνολική τιμή με ΦΠΑ  
110.000,00 

 

 

 
 
Προσοχή : Οι προσφερόμενες τιμές να είναι με δύο δεκαδικά ψηφία. 
 
 

Τόπος 
 
……………………………………… 

      
          Ο προσφέρων  
 
          …………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΤΕΥΔ  
 

Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με βάση την τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση 
Τ.Ε.Υ.Δ. που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr, 
, η οποία θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με 
βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν 
καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης 
είτε ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ως άνω 
δήλωση αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί φορείς τη σχετική 
απάντηση τους.] 
 

• Επισυνάπτεται ως αρχείο .pdf και σε επεξεργάσιμη μορφή .doc  ως αναπόσπαστο  μέρος της Διακήρυξης 
2/2017 όπως αυτή έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με Σ/Α (43554). 

 

• Υποβάλεται από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 Απόφαση 161/2016 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79παρ. 
4 του ν.4412/2016 (Α 147)”. 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99206915 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 

ΔΟΥΡΟΥΤΗ/ ΙΩΑΝΝΙΝΑ /45110 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 

- Τηλέφωνο: 2651009064, 07333 

- Ηλ. ταχυδρομείο: supplies@cc.uoi.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.uoi.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [Συντήρηση Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων της 

Παν/πολης Ιωαννίνων 2017 - 2018 – CPV : 50750000-7] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

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

[5 /2017] 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

                                                 
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 

προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  

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

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                 
5  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  



 Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών  για Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία 
αρδευτικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης  Ιωαννίνων 2017-2018     Διακ.5/2017 [Σ/Α 40493] 

 

 

70 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

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

3 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

4 δωροδοκία8,9· 

5 απάτη10· 

6 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11· 

7 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας12· 

8 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου14 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

                                                 
6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.  
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη 

διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
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έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν19: 

[……] 

 

                                                 
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 22 

[……][……][……] 

 

                                                 
20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου23; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις24 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις25  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

                                                 
23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
24 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
25 Άρθρο 73 παρ. 5. 
26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 



 Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών  για Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία 
αρδευτικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης  Ιωαννίνων 2017-2018     Διακ.5/2017 [Σ/Α 40493] 

 

 

74 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

                                                 
27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
28 Πρβλ άρθρο 48. 
29  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής30; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 

                                                 
30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

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

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

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

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

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες31, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας32 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

 

                                                 
31 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
32 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 

πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, 

οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος 

τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 

προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά33, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι34 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]35 

 

                                                 
33 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
34 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
35 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

αναφέρονται36, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν37. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 

παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

  

                                                 
36 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
37 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 

ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
      

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
                                                                  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/ 2017 
  

Ονομασία Τράπεζας 

…………………………. 

Κατάστημα

 …………

………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )  ………………………….. Ημερομηνία  έκδοσης  

……………… ΕΥΡΩ. 

………………………………… 

Προς: 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………   ΕΥΡΩ  ……….. 

 
• Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος τ η ς  δ ι α ι ρ έ σ ε ω ς  κ α ι  της 
διζήσεως μέχρι του  ποσού των …………………………………. (ολογράφως) ΕΥΡΩ, (…………………€) υπέρ 
της εταιρείας ……………………………………….………ΑΦΜ…………………………………. Δ\νση  
………………………………………………………….   δια  τη  συμμετοχή   της  εις  το  διενεργούμενο  
διαγωνισμό  της 
………………………………………………για  την  ανάδειξη  ……………………………………...  σύμφωνα  με  την  
υπ.  αρ.  5/ 2017Διακήρυξή σας. 

 
• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
• Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα 
σε πέντε  (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 
 
• Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

 
• Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, 
όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας 
επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  5/ 2017 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

 
Κατάστημα …………………………. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) ……………………………………….. 

 
Ημερομηνία έκδοσης  

……………… ΕΥΡΩ. 

……………………………………

…… 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

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 διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται 
η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση 
από αυτήν των όρων της που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια 
……………………………………(Αρ. Δ/ξης 5/2017) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο 
ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής. 

 
• Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε πέντε  (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 

• Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 
• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 
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                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVII                                                                                                                                                                                                 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  5/ 2017   

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

              Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ H Σ 
 

Στα Ιωάννινα σήμερα την  ………………. 2017 μεταξύ: 

• αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», το οποίο εδρεύει στα Ιωάννινα 
(Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων), με ΑΦΜ 090029284, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ………………………………………………………, και 

•  αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ……………………………….. με ΑΦΜ ………………… της  ΔΟΥ:……………………… 
(στο εξής καλούμενη «Προμηθευτής»), που εδρεύει στην ………………………….. τηλ. …………….. και εκπροσωπείται 
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ……………………  με ΑΔΤ ………………..  ΑΤ ………………………………….., 

βάσει της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία του αριθμ. ………., 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, τα εξής: 
1. Με την  αριθμ. πρωτ…………………. Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διενήργησε στην 
Ιωάννινα την ………………………… Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων»,  

 2. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε κατά τα νόμιμα και σύμφωνα με την υπ.αριθμ.5/2017 Διακήρυξη και τα 
Παραρτήματα αυτής. 

3.Με την από ……..απόφαση  του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΠανεπιστημίουΙωαννίνων , κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του ανωτέρω Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού στ……………………………. 
4.Ήδη σήμερα με την παρούσα το πρώτο συμβαλλόμενο   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (καλούμενο στο εξής 
«Πανεπιστήμιο» ή « ΠΙ») αναθέτει στ….. δεύτερ....... συμβαλλομ ( καλουμ.... στο εξής «Προμηθευτής ») 
και αυτ.... αναλαμβάνει    την συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων», με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν : 
 
Άρθρο 1: Αντικείμενο και ισχύς της Σύμβασης 
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης  από 
μέρους του Προμηθευτή  η  παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»,. 
Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί με βάση τους όρους της παρούσης Σύμβασης, καθώς και των επισυναπτόμενων 
σ’ αυτή εγγράφων, που τη διέπουν, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις οδηγίες, εντολές και υποδείξεις 
των αρμοδίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Η παροχή υπηρεσίας θα βαρύνει τις πιστώσεις  του  κωδικού έργου 2014ΣΕ54600071 του ΠΔΕ του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 
Το τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ……………….ΕΥΡΩ 
(……………….€) χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ……………..(………….. €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Άρθρο 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2..1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης ή  το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της 
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης 
προς αυτόν προκαταβολής.  
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το σημείο ..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 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται στο σύνολό τους  ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε 
οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
 
Άρθρο 3. Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 
 
Άρθρο 4. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσ ιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
 
Άρθρο 5. Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους 
 
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. 
 
Άρθρο 6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει 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 1 του άρθρου 2.2.3 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. 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Άρθρο 7. Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή ήτοι: 
 
 α ) Πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής  του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα  με το άρθρο 219.  
 
 β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
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γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για  την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
 
α)Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
 

β)        Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

                Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων 
που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται 
μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμmου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση 
αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ . 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 
επί του καθαρού ποσού 
 
 
Άρθρο 8. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
 
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. 
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη 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  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 έκ- 
πτωτο. 
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Άρθρο 9. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής , μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
Άρθρο 10.  Παρακολούθηση της σύμβασης 

 
 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή η 
οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 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. 
 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας(σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων 1.3). 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. 
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. 
 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο (σύμφωνα με τη  
συγγραφή υποχρεώσεων ) 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. 
 
Άρθρο 11.  Διάρκεια σύμβασης 
 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε……… από ....και λήγει την ή σε ....  
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν 
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας 
 
Άρθρο 12. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

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 στη ανωτέρω διακήρυξη  .  
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. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, 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. 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
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 προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.. 
 
 
Άρθρο 13:  Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 
Ο προμηθευτής δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις 
της έναντι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της 
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής της, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
 
Άρθρο 14: Διέποντα έγγραφα 
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα Σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, 
προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη Σύμβαση, οι όροι 
τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα 
εξής: 
• Η από ………………………..2017 απόφαση ου  Παν/μίου Ιωαννίνων  σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η 

διενέργεια του Ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού.(ΑΔΑ: ……………….). 
• υπ’αριθ.πρωτ………………………………..2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ………………………….)  
• Η υπ’ αριθ. 5/2017 Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού / ………………….ΦΕΚ Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων  και τα συνημμένα σε αυτή Τεύχη ήτοι :  
• Το από .... Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας διεθνούς ανοικτού Διαγωνισμού του έργου « »  
• Η από  ....................  απόφαση του Πανεπιστημιίου  Ιωαννίνων για την κατακύρωση του 
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την«για τη «Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση –λειτουργία αρδευτικού 
δικτύου της Πανεπιστημιούπολης  Ιωαννίνων 2017-2018»,» 
•  Η οικονομική και τεχνική προσφορά του ΑναδόχουΗ Διακήρυξη  αριθμ.    ……….. 
Άρθρο 15: Λοιποί όροι 
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν 
και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, από αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το 
άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. 

. 
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