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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την «Προμήθεια Υδραυλικών 
υλικών 2017». 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ως άνω προμήθεια  ανέρχεται στο ποσό των  πενήντα πέντε 
χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων  ευρώ και σαράντα τεσσάρων  λεπτών  (55.574,44€), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 24%,  και σαράντα τεσσάρων    χιλιάδων οκτακοσίων δέκα οκτώ   ευρώ και 
δέκα  λεπτών (44.818,10) χωρίς ΦΠΑ  και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό Έργου Κ.Α. 2014ΣΕ54600071 
του ΠΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.  
 
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο του Τμήματος 
Προμηθειών (2ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

   ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ            25  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΤΕΤΑΡΤΗ  10:00 πμ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ            24   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 ΤΡΙΤΗ            12.00  

Τεύχη Διακήρυξης  Διαύγεια 

 ΚΗΜΔΗΣ 

 www.uoi.gr 

 ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  10:00  π.μ στην 
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτήριο, 2

ος
 όροφος, Αίθουσα Διαγωνισμών, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής που έχει συσταθεί κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. 
 
 
 

mailto:supplies@cc.uoi.gr
http://www.uoi.gr/services/economic/supplies
http://www.uoi.gr/
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες 
προσφορές και  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά αποκλειστικά   βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Υδραυλικών 
υλικών 2017» ,   προϋπολογισμού  των  πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 
εβδομήντα τεσσάρων   ευρώ και σαράντα τεσσάρων  λεπτών  (55.574,44€), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 24%,  και σαράντα τεσσάρων    χιλιάδων 
οκτακοσίων δέκα οκτώ   ευρώ και δέκα  λεπτών (44.818,10) χωρίς ΦΠΑ και θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό Έργου Κ.Α. 2014ΣΕ54600071 του ΠΔΕ του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
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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 -Πανεπιστημιού πολη  

Πόλη Ιωάννινα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 45110      

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο  26510 07333-9064 

Φαξ 26510 07001 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο supplies@cc.uoi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ζώτου  Αθηνά - Κανάβα  Ευαγγελία 

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 
 

1.2 Στοιχεία Διαγωνισμού 
 

    Είδος διαδικασίας 
 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου) . 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το  Έργο Κ.Α. 2014ΣΕ54600071 του ΠΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
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1.3  Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2017», για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων που παρουσιάστηκαν  και προβλέπεται να παρουσιασθούν στο πλαίσιο της συντήρησης και αποκατάστασης 
βλαβών των υδραυλικών εγκαταστάσεων  στα κτίρια και υποδομές της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης , και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής  . 
Τα είδη θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην αποθήκη του Τμ .Συντήρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ,στην 
οποία θα είναι παρόντες  ο παραλαβών και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής .  
Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 43328100-9 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  των  πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα 
τεσσάρων   ευρώ και σαράντα τεσσάρων  λεπτών  (55.574,44€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 24%,  και σαράντα 
τεσσάρων    χιλιάδων οκτακοσίων δέκα οκτώ   ευρώ και δέκα  λεπτών (44.818,10) χωρίς ΦΠΑ  . 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.  
Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    
             
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. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 τ. Α΄/2011) για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με τον Ν.4076/2012 "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 
διατάξεις."(ΦΕΚ  τ. Α’ 159/10-8-2012).   

2. Του Ν.  2362/1995 (ΦΕΚ 247/27 -11-1995 τ .Α΄ )  περί  Δημοσίου Λογιστ ικού,  ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους  κ .α . ,  όπως τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε  με το Ν.  3871/2010  
(ΦΕΚ 141/17 -8 -2010 τ.Α΄)  «Δημοσιονομική Διαχείριση και  Ευθύνη»  

3. Του Ν.  3548/2007 (ΦΕΚ 68/20 -3 -2007 τ .  Α’ )  «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του  
Δημοσίου στο νομαρχιακό και  τοπικό Τύπο και  άλλες διατάξε ις» .   

4. Του Ν.  4152/2013 (ΦΕΚ 107/9 -5 -2013 τ.Α΄ )  «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012,  4093/2012 και  4127/2013»  

5. Το Ν. 4024/2011, άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 226/27-10-2011). 
6. To Ν4250/2014 (ΦΔΚ74/Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις.  

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο  διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α  /2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/ 2011: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του  . 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.204 Α  /2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την αριθ. Π1/2380/18 – 12 - 2012 Κ.Υ.Α.: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400 Β  /2012). 

10. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»  

11.  Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και  λοιπές διατάξεις » 
(Φ.Ε.Κ. 29 Α  /2 015). 

12. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’/2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 

13. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αρ. 2672Α/17-2-2017 (6Ω1Β469Β7Η-Α87) 
14. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα  (17REQ002036828 ) 
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15. Την Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη αρ. πρωτ. 1509/26-9-2017 ( αριθ. Συν.   1494/26-9-2017), η οποία αποτελεί 
ένα σώμα με τους όρους της παρούσας. 

 
  

 

Τεχνικής φύσεως πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. 
Ιππόλυτο  Κακοσίμο  στο τηλέφωνο: 2651008666 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
αυτού ιδιοχείρως ή εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 
προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την   ΤΡΙΤΗ    24   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2017 
και  ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών , Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Κτίριο Διοίκησης 2

ος
  Όροφος) 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η αίτηση συμμετοχής που συνοδεύει την 
προσφορά να περιέρχεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κτίριο Διοίκησης, 2ος 
όροφος) μέχρι τις 24-10-2017, ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 12:00. 

Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν 
έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη,  και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο 
 

 

1.6 Δημοσιότητα 
 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 11/10/2017 
 

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  11/10/2017 
 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 
 
 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οικονομικοί  φορείς  δεσμεύονται  ότ ι :  
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.. 

 

 

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

http://old.uoi.gr/services/economic/supplies/#pinakas
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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, 
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 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 
διεύθυνση(URL) : www.uoi.gr στην διαδρομή : http://old.uoi.gr/services/economic/supplies/#pinakas 

 
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  
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που 
επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση 
 

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 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  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. 

http://old.uoi.gr/services/economic/supplies/#pinakas
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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  
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε 
συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

 
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,  
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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. 
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, 
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(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 οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω  περιπτώσεις . 
2.2.3.5. 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. 
 
 

2.2.4    Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς 
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

 

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 όλες τις περιγραφόμενες 
υπηρεσίες  . 
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. 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 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται  η   24/10/2017  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα 12.00.  
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
αυτού ιδιοχείρως ή εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 
προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 

 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά -Οικονομική Προσφορά 

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση  
του άρθρου 92 του ν.4412/2016. 

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
φέρει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις: 
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(1) τη λέξη Προσφορά, (2) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, (3) τον τίτλο της σύµβασης, (4) την 
καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), (5) τα στοιχεία του 
οικονομικού φορέα (προσφέρων). 

Υπόδειγμα 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ    
[ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ] 

Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
   

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 

Τίτλος Σύμβασης:
   
 

                                            «Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2017». 
ΑΡ. ΔΙΑΚ. ……………..  

 

Ημερομηνία Λήξης  Υποβολής  Προσφορών  
24/10/2017 

 

Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου  
 

Επωνυμία: ………………………………………………………………………………………………………….. 
Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………….. 
Τηλ.            :………………………………………………………………………………………………………….... 
Email.        :……………………………………………………………………………………………………………  
Α.Φ.Μ.      :…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου. 
Συγκεκριμένα: 
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

 

1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς (εξωτερικός φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία σύμφωνα  
με παραπάνω υπόδειγμα. 
 

2.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: 

   

  -  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α        με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  σύμφωνα με το Υπόδειγμα : 
o Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά της παρούσης διακήρυξης. 

 

  -  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β        με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σύμφωνα με το Υπόδειγμα : 
o Η Τεχνική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως 

φάκελο, , σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.  
o Η τεχνική προσφορά (πίνακας  Παραρτήματος II)  , είναι σε μορφή πίνακα συμμόρφωσης. 
o Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές, επί ποινή αποκλεισμού.  

- ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ        με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σύμφωνα με το Υπόδειγμα : 
o Η Οικονομική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως 

φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα [και θα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του υποψήφιου 
αναδόχου. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού τον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙΙ, της 
παρούσης διακήρυξης, όπως ζητείται, ευκρινώς συμπληρωμένο.  

 

2.4.4     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκτός του φακέλου της προσφοράς 
1. Αίτηση συμμετοχής . Κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου.  

 
Εντός του φακέλου της προσφοράς 

2. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το υπόδειγμα [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΔ] προς 
επιβεβαίωση ότι ο οικονομικός φορέας: 
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Α.  Δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016. 
 
Β.  Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί συμφώνα με το άρθρο 75, ν. 

4412/2017. 
 
Ειδικότερα: 
1. Βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους, ήτοι : 
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 Ι 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 Ι 
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 Ι 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 2ΟΟ5/6ΟΙΕΚ 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 Ι 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 Ι 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).  
 

2. Ο οικονομικός φορέας είναι φορολογικά ενήμερος 
3. Ο οικονομικός φορέας είναι ασφαλιστικά ενήμερος που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

των ιδίων, καθώς και των εργαζομένων τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
4. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου. 
5. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού δικαίου. 
6. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του εργατικού δικαίου. 
7. Ο οικονομικός φορέας δε τελεί υπό πτώχευση. 
8. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε παύση δραστηριοτήτων (αφερεγγυότητα) 
9. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε διαδικασία ανάλογη της πτώχευσης 
10. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
11. Ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
12. Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
13. Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων, απόκρυψης πληροφοριών , ανικανότητας 

παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα. 
14. Δεν έχει επιχειρήσει 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. 
 

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 
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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. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους 

 
 

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
Η Τεχνική Προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως  
φάκελο. 

 Τεχνική προσφορά– ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75),  του συμμετέχοντος στο 

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

 
 

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), μέσα στον κυρίως 
φάκελο. 
 Η τιμή της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο της υπηρεσίας και θα 
αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά.  
Η τιμή της προσφοράς δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν 
παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος προσφορών 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την 
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς     
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που  
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών 
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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  
(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών) ,  (Χρόνος ισχύος προσφορών), (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 
(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   παρούσα διακήρυξη. 
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  παρούσα 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 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 

 

 

3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον αρμόδιας 
Επιτροπής που έχει καθοριστεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την 
Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. Η διαδικασία 
αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται το άρθρο 100 του ν. 4412/2016. 
      Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς 

λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με το Άρθρο 57 ν. 
4412/2016. 
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε 
ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών: 
             α) Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών συμμετοχής 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς  μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο       
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. 
Ελέγχεται, επί ποινή αποκλεισμού, εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει προσκομίσει όλα τα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής. 
Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της τεχνικής και οικονομικής 
αξιολόγησης. 
β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Αποσφραγίζεται  ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφεται δε και σφραγίζεται από το παραπάνω 
όργανο η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 
Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  της παρούσας προκήρυξης. 

Προσφορές που  απορρίπτονται  κατά το στάδιο αυ τό δε συμμετέχου ν στη φάση της  
οικονομικής  
αξιολόγησης. 
γ) Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών 
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Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, που πληρούν τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης στα προηγούμενα στάδια. Και ακολουθεί η κατάταξη των οικονομικών τους 
προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά. Θα επιλεγεί η προσφορά που παρουσιάζει την χαμηλότερη τιμή συνολικά. 
δ) Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει 
να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης . 
 
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης απορριπτέες 
θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 
Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των 
προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους 
όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη. 
Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής  διενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού, στον υποψήφιο Ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή συνολικά, εκ των υποψηφίων των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, με βάση τους όρους της παρούσας. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  

 Μετά τον έλεγχο των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση πρέπει εντός   
προθεσμίας δώδεκα  (12) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί , να καταθέσει στο κεντρικό 
πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου τα παρακάτω έντυπα/δικαιολογητικά: 

   
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016., ότι δεν υπάρχει  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, και  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) το Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία. 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 ανωτέρω περιπτώσεις , το έγγραφο ή πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

3. Πιστοποιητικό  εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων, καθώς και των εργαζοµένων τους κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θ’ αφορά όλους τους 
απασχολούµενους µε οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης κι όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. 

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους, από το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δεν 
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έχουν φορολογικές εκκρεµότητες 
 

5. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου ή άλλης αναγνωρισµένης επαγγελµατικής οργάνωσης, στο 
οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο και να βεβαιώνεται 
ότι ο αναφερόµενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού για το τρέχον έτος. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία αυτή. Για υποψήφιους που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, Πιστοποιητικό 
Επαγγελµατικής Οργάνωσης, στην οποία ανήκουν, ή προσκόµιση βεβαίωσης ότι είναι 
εγγεγραµµένοι σε µητρώα του Κράτους εγκατάστασης τους (άρθρο 44 οδηγία 2004/18/ΕΚ, 
παράρτηµα ΙΧ Β). 

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

 
 

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 
Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει , σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 221 του Ν. 4412/2016,, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), 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 ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί 
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 

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 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. 
 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 
4.5.1. 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 
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5.1 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
H πληρωμή της προμήθειας στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μέχρι την εξόφληση   100% της συμβατικής αξίας, 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016: 
               (α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,     

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη.  
                (β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.  
                (γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
                (δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
               (ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
 

 

Κρατήσεις: 
α) Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 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 ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016) . 
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 επί του 
καθαρού ποσού 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 
παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη 
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν 
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης -παράδοσης. 
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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 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 Χρόνος παράδοσης υλικών 
 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε διάστημα δύο (2) μηνών. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από 
τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις 
του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
 
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16197 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω 
νόμου . Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

       Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται  με 
       α) μακροσκοπική εξέταση  
        β) χημική ή μηχανική εξέταση ή 

 γ) πρακτική δοκιμασία 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα ( οριστικό- παραλαβής του υλικού 
με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά 
και στους αναδόχους. 
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους  
καθοριζόμενους χρόνους. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής 
του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
 
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. 
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως 
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε  και εφόσον έχει 
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 
του ν. 4412/2016. 
 

 

Ιωάννινα, 09-10-2017 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

  
 
  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I» 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η  

1 .  Αντικείμενο της προμήθειας  

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν και προβλέπεται να 
παρουσιαστούν στο πλαίσιο της συντήρησης και αποκατάστασης  βλαβών στα κτίρια και υποδομές της 
Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

2.  Χρόνος και  τόπος  παράδοσης  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη διακήρυξη ή/και τη 
σύμβαση. 

Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη του Τμ. Συντήρησης Παν/μίου Ιωαννίνων, στην οποία θα είναι 
παρόντες ο παραλαβών και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

 
 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II» 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Στη στήλη: «Απάντηση προσφέροντος» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται. 

Χαρακτηριστικό 
Υποχρεωτική 

απαίτηση 
Απάντηση 

προσφέροντος 

Ο προσφέρων έλαβε γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους 
όρους της διακήρυξης και τα τεύχη που τη συνοδεύουν 

Ναι 
 

Τα προσφερόμενα υλικά κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελληνική 
αγορά και φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος 
υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς 

Ναι 
 

Τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών  είναι σύμφωνα 
με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου 
οικονομικής προσφοράς  

Ναι 
 

Η κατασκευή, λειτουργία, συνδεσμολογία των προσφερόμενων 
υλικών είναι σύμφωνη με τους εγκεκριμένους κανονισμούς των 
εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης 

Ναι 
 

Με την παράδοση των υλικών θα προσκομιστούν οι εγγυήσεις 
που αναφέρονται στη στήλη  (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» 
του εντύπου οικονομικής προσφοράς για τις υδραυλικές 
μπαταρίες. 

Ναι 

 

 
Ιωάννινα, ____ / _____ / 2017 

 (ημερομηνία συμπλήρωσης) 
 

Ο προσφέρων 
  

(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, 
σφραγίδα) 





 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III» 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

        
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2017 

  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

            ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

   

  

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα 
προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 

        

A/α Είδος υλικού - προδιαγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή μονάδας χωρίς 
Φ.Π.Α. (σύμφωνα με 
τον προϋπολογισμό) 

Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 
(σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό) 

Τιμή μονάδας χωρίς 
Φ.Π.Α. (σύμφωνα με 

την προσφορά) 

Αξία χωρίς Φ.Π.Α. 
(σύμφωνα με την 

προσφορά) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)*(5) (7) (8) = (4)*(7) 

1 

Αεροεξαγωγός  με σπείρωμα 2"  , διπλής 
ενεργείας  εισαγωγής και εξαγωγής αέρα ,  
για πίεση P 16 , με δακτύλιο 
στεγανοποίησης από EPDF ,  για γραμμές  
δικτύων νερού  , ενδεικτικού τύπου  GEMAK  
AS-B-200B1 ,  CE 

ΤΕΜ 1 105,00 105,00 

    

2 

Αιθυλενογλυκόλη  (αντιψυκτικό)  ,  
συμπυκνωμένη-αναραίωτη  ενισχυμένη με 
ισχυρά αντιδιαβρωτικά  πρόσθετα για 
χρήση σε δίκτυα από σίδηρο-χαλκό-pvc  ,  
σε δοχείο 22Kgr/τεμάχιο  ,  CE 

ΚΙΛΟ 2200 2,20 4840,00 

    

3 
Ανταλλακτική φούσκα (λάστιχο) , 
μηχανισμού  αέρος χαμηλής πίεσης ( Χ.Π.) 
καζανακίου λεκάνης W.C. 

ΤΕΜ 100 0,60 60,00 
    

4 
Ανταλλακτικό φουσκάκι (καπελάκι ) 
μηχανισμού  αέρος χαμηλής πίεσης ( Χ.Π. ) 

ΤΕΜ 100 0,25 25,00 
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καζανακίου λεκάνης W.C. 

5 
Ανταλλακτικός  μηχανισμός  1/2"  για 
μπαταρία  μπάνιου ή νιπτήρος  τύπου Perla  
ή  Fiore  ,  ορειχάλκινος  ,  CE 

ΤΕΜ 300 2,00 600,00 
    

6 
Αντικραδασμικός-διαστολικός   σύνδεσμος   
φλαντζωτός   2"  ,  D 50  ,  4 οπών  ,  P 16  ,  
E.P.D.M.  ,  CE 

ΤΕΜ 6 50,00 300,00 
    

7 
Αντικραδασμικός-διαστολικός   σύνδεσμος  
με ρακόρ  2"  ,  D 50  ,  P 16  ,  E.P.D.M.  ,  
CE 

ΤΕΜ 2 50,00 100,00 
    

8 
Αντικραδασμικός-διαστολικός   σύνδεσμος   
φλαντζωτός   3"  ,  D 80  ,  P 16  ,  E.P.D.M.  
,  CE 

ΤΕΜ 1 60,00 60,00 

    

9 
Αντικραδασμικός-διαστολικός   σύνδεσμος   
φλαντζωτός   4"  ,  D 100  ,  P 16  ,  
E.P.D.M.  ,  CE 

ΤΕΜ 1 70,00 70,00 

    

10 
Αντικραδασμικός-διαστολικός   σύνδεσμος   
φλαντζωτός   5"  ,  D 125  ,  P 16  ,  
E.P.D.M.  ,  CE 

ΤΕΜ 2 90,00 180,00 
    

11 
Αντικραδασμικός-διαστολικός   σύνδεσμος   
φλαντζωτός   6"  ,  D 150  ,  P 16  ,  
E.P.D.M.  ,  CE 

ΤΕΜ 1 100,00 100,00 
    

12 
Αυτόματος  εξαεριστήρας  γραμμής  
καλοριφέρ 1/2" , ορειχάλκινος  , για  πίεση 
10 bar , για  110˚  κελσίου  ,  CE 

ΤΕΜ 70 4,50 315,00 
    

13 
Βαλβίδα  εκτόνωσης νερού , για ηλεκτρικό 
θερμοσίφωνα   , με  σπείρωμα  1/2" ,  πίεση  
εκτόνωσης  12-14 bar  ,  ορειχάλκινη  ,  CE 

ΤΕΜ 5 4,00 20,00 

    

14 

Βάνα  ½"  σφαιρική , βαρέως  τύπου , με  
σπείρωμα σύνδεσης  μέσα  βόλτα , 
ορειχάλκινη  , με  χειρολαβή αλουμινίου , 
για  πόσιμο νερό  ,  CE 

ΤΕΜ 30 4,20 126,00 
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15 
Βάνα  ½"  εντοιχισμού - καμπάνα  ,  
σφαιρική , βαρέως  τύπου , με  σπείρωμα 
σύνδεσης  μέσα  βόλτα , ορειχάλκινη 

ΤΕΜ 10 7,50 75,00 
    

16 

Βάνα  1"  σφαιρική , βαρέως  τύπου , με  
ρακορ σύνδεσης  μέσα-έξω  βόλτα , 
ορειχάλκινη  , με  χειρολαβή πεταλούδα , 
για  πόσιμο νερό  ,  CE 

ΤΕΜ 10 8,20 82,00 

    

17 

Βάνα  3/4"  σφαιρική , βαρέως  τύπου , με  
σπείρωμα σύνδεσης  μέσα  βόλτα , 
ορειχάλκινη  , με  χειρολαβή αλουμινίου , 
για  πόσιμο νερό  ,  CE 

ΤΕΜ 10 4,80 48,00 

    

18 

Βάνα  1+1/4"  σφαιρική , βαρέως  τύπου , με  
σπείρωμα σύνδεσης  μέσα  βόλτα , 
ορειχάλκινη  , με  χειρολαβή αλουμινίου , 
για  πόσιμο νερό  ,  CE 

ΤΕΜ 10 10,00 100,00 

    

19 

Βάνα  2"  σφαιρική , βαρέως  τύπου , με  
σπείρωμα σύνδεσης  μέσα  βόλτα , 
ορειχάλκινη  , με  χειρολαβή αλουμινίου , 
για  πόσιμο νερό  ,  CE 

ΤΕΜ 8 35,00 280,00 

    

20 

Βάνα  2"  γωνιακή , βαρέως τύπου P 16  , 
με  σπείρωμα σύνδεσης  έξω βόλτα , 
ορειχάλκινη  , με  περιστροφική  χειρολαβή 
αλουμινίου , πυροσβεστικός  κρουνός  για 
δίκτυα πυρόσβεσης  ,  CE 

ΤΕΜ 10 30,00 300,00 

    

21 

Βάνα  2+1/2"  σφαιρική  , βαρέως  τύπου , 
με  σπείρωμα σύνδεσης  μέσα  βόλτα , 
ορειχάλκινη  , με  χειρολαβή αλουμινίου , 
για  πόσιμο νερό  ,  CE 

ΤΕΜ 4 70,00 280,00 

    

22 
Βάνα  2+1/2"    P 16 ,  φλαντζωτή   
χυτοσιδηρή , ελαστικής  έμφραξης   με 
βολάν (τιμόνι )  ,  CE 

ΤΕΜ 2 160,00 320,00 
    

23 

Βάνα  3"  σφαιρική , βαρέως  τύπου , με  
σπείρωμα σύνδεσης  μέσα  βόλτα , 
ορειχάλκινη  , με  χειρολαβή αλουμινίου , 
για  πόσιμο νερό  ,  CE 

ΤΕΜ 1 150,00 150,00 
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24 

Βάνα  4"  σφαιρική , βαρέως  τύπου , με  
σπείρωμα σύνδεσης  μέσα  βόλτα , 
ορειχάλκινη  , με  χειρολαβή αλουμινίου , 
για  πόσιμο νερό  ,  CE 

ΤΕΜ 2 220,00 440,00 

    

25 

Βανάκι  1/2" ( μινι ) σφαιρικό , βαρέως  
τύπου , με  σπείρωμα σύνδεσης  μέσα – έξω  
βόλτα , ορειχάλκινο  , με  λαβή μπλέ  ή  
κόκκινη , για  πόσιμο νερό  ,  CE 

ΤΕΜ 50 3,80 190,00 

    

26 
Βεντούζα  απόφραξης   Φ140mm  από  
καουτσούκ  ,  για  αποφράξεις  σιφωνιών  
νιπτήρων - νεροχυτών  κ.λ.π. 

ΤΕΜ 20 2,50 50,00 

    

27 
Βρύση σφαιρική 1/2"  βαρέως  τύπου  με 
λαβή αλουμινίου , ορειχάλκινη , για  πόσιμο  
νερό , για  εξωτερικούς  χώρους ,CE 

ΤΕΜ 25 4,10 102,50 
    

28 
Γωνία   1"   μέσα-έξω  βόλτα   (Μ.Ε.Β.)  
ορειχάλκινη 

ΤΕΜ 20 4,00 80,00 
    

29 
Γωνία   1"   μέσα-μέσα  βόλτα   (Μ.Μ.Β.)  
ορειχάλκινη 

ΤΕΜ 10 4,00 40,00 
    

30 
Γωνία  Φ40 / 45˚ ,  από  αυτοσβενόμενο  
πολυπροπυλένιο , με στεγανωτικό  δακτύλιο  
σύμφωνα με DI  4060 , CE 

ΤΕΜ 10 0,80 8,00 
    

31 
Γωνία  Φ50 / 45˚ ,  ELOT 740  ,  DI  19531  , 
πλαστική  PVC    γκρί  , αποχετεύσεων ,  CE 

ΤΕΜ 10 1,50 15,00 
    

32 
Γωνία  Φ125 / 90˚ ,  ELOT 740  ,  DI  19531  , 
πλαστική  PVC    γκρί  , αποχετεύσεων ,  CE 

ΤΕΜ 10 3,00 30,00 
    

33 

Διακόπτης  αυτόματου πληρώσεως   1/2 " ,  
για  εγκαταστάσεις  θέρμανσης  κλειστού 
κυκλώματος , με ρακόρ  με σπείρωμα  1/2 " 
για σύνδεση με το δίκτυο  νερού , μαζί με το 
μανόμετρο 1/4" ,  με  βαλβίδα  
αντεπιστροφής , για πίεση  εισόδου  νερού 
τουλάχιστον 10 bar  και  πίεση  εξόδου  
νερού ρυθμιζόμενη , τουλάχιστον από 0,5 – 
4 bar  ,  CE 

ΤΕΜ 10 27,00 270,00 

    

34 
Διακόπτης  γωνιακός   1/2" Χ 1/2"   
σφαιρικός  ,  έξω  βόλτα  ,  νίκελ . 

ΤΕΜ 10 5,00 50,00 
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35 
Διακόπτης  γωνιακός   1/2" Χ 3/8"   
σφαιρικός  ,  έξω  βόλτα  , νίκελ . 

ΤΕΜ 10 5,00 50,00 
    

36 

Δοχείο  διαστολής  κλειστού τύπου , 12 
λίτρων  κόκκινο , αρχική προρύθμιση πίεσης 
δοχείου 1,5 bar (άζωτο) , με διατομή  
σύνδεσης 3/4"  , για κυκλώματα ψύξης-
θέρμανσης , εγκεκριμένα κατά DI  4807 / 3  
και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κανονισμού 97/23 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για μηχανήματα πίεσης , CE . 

ΤΕΜ 2 30,00 60,00 

    

37 

Δοχείο  διαστολής  κλειστού τύπου , 60 
λίτρων  μπλέ , αρχική πίεση δοχείων 4 bar  , 
μέγιστη  πίεση λειτουργίας  10 bar , με 
πόδια για να στηρίζεται όρθιο στο δάπεδο , 
με διατομή  σύνδεσης 1"  , για κυκλώματα  
ζεστού νερού χρήσης , όλα τα εξαρτήματα 
που έρχονται σε επαφή με το νερό να έχουν 
αντιδιαβρωτική προστασία και να είναι 
εγκεκριμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του κανονισμού 97/23 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για μηχανήματα πίεσης , CE . 

ΤΕΜ 2 160,00 320,00 

    

38 
Ημιτάφ  Φ100   67,5°  ,  πλαστικό γκρί , 
αποχέτευσης  ,  ELOT 740   DI  19531 

ΤΕΜ 5 1,50 7,50 
    

39 
Ημιτάφ  Φ32   67,5°  ,  πλαστικό γκρί , 
αποχέτευσης  ,  ELOT 740   DI  19531 

ΤΕΜ 10 1,20 12,00 
    

40 Ημικαμπύλη  χάλκινη  Φ15   45° ΤΕΜ 30 0,50 15,00     

41 Ημιβέ  χάλκινο  Φ15 ΤΕΜ 20 0,90 18,00     

42 
Καλώδιο σιλικόνης , υψηλής τάσης για 
καυστήρες πετρελαίου ,  Φ 6,35mm ,  CE 

ΜΕΤ 20 3,75 75,00 
    

43 
Κλίπς ( ακροδέκτες ) , για  καλώδιο υψηλής 
τάσης καυστήρων  6,35mm ,βαρέως τύπου ,  
CE 

ΤΕΜ 50 1,00 50,00 
    

44 
Καζανάκι  λεκάνης  w.c.  , χαμηλής  πίεσης  
1/2" , επικαθήμενο  , πλαστικό  ,  λευκό , με 
την παροχή νερού στο πλάϊ , CE 

ΤΕΜ 10 43,90 439,00 
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45 
Καζανάκι  λεκάνης  w.c. , επίτοιχο , μεσαίας  
θέσης  ή  πίεσης  , 1/2"  πλαστικό λευκό , με 
την παροχή νερού στο πλάϊ , CE 

ΤΕΜ 10 33,00 330,00 
    

46 
Κάθισμα  λεκάνης  w.c. , λευκό  ,  από  
βακελίτη  ή  πλαστικό ,  43 cm Χ 34 cm , CE 

ΤΕΜ 70 10,00 700,00 
    

47 
Καμπύλη  οξυγόνου  ASA  2"   90°   
χαλύβδινη χωρίς  ραφή  

ΤΕΜ 10 5,00 50,00 
    

48 
Καμπύλη  οξυγόνου  ASA  2+1/2"   90°   
χαλύβδινη χωρίς  ραφή  

ΤΕΜ 10 9,00 90,00 
    

49 
Καμπύλη  οξυγόνου  ASA  3"   90°   
χαλύβδινη χωρίς  ραφή  

ΤΕΜ 10 12,00 120,00 
    

50 
Καμπύλη  οξυγόνου  ASA  4"   90°   
χαλύβδινη χωρίς  ραφή  

ΤΕΜ 3 25,00 75,00 
    

51 
Καννάβι (φυτική ίνα) 180gr/τεμάχιο , για  
στεγανοποίηση  σπειρωμάτων  υδραυλικών  
εγκαταστάσεων 

ΤΕΜ 20 1,50 30,00 
    

52 
Κόλλα  με  πινέλο  για  σωλήνες  και  
εξαρτήματα  PVC   ,  250ml / τεμ. , CE 

ΤΕΜ 6 3,00 18,00 
    

53 

Καυστική  σόδα  98% (υδροξείδιο νατρίου 
 AOH) , σε στερεά μορφή , λέπι , για 
καθαρισμό αποχετεύσεων-φρεατίων-
υπονόμων , σε σακιά 25Kgr / τεμάχιο , CE . 

ΚΙΛΟ 2500 1,80 4500,00 

    

54 

Κυκλοφορητής ζεστού νερού , με ρακόρ , 
230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1" , απόσταση 
στομίων 180mm , ενδεικτικού τύπου  WILO  
STRATOS  25 / 1-6    PN 6/10  ,  CE 

ΤΕΜ 1 686,00 686,00 

    

55 

Κυκλοφορητής ζεστού νερού , με ρακόρ , 
230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1" , απόσταση 
στομίων 180mm , ενδεικτικού τύπου  WILO  
STRATOS  25 / 1-8    PN 6/10  ,  CE 

ΤΕΜ 1 735,00 735,00 

    

56 

Κυκλοφορητής ζεστού νερού , με ρακόρ , 
230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1" , απόσταση 
στομίων 180mm , ενδεικτικού τύπου  WILO  
STRATOS  25 / 1-10    PN 6/10  ,  CE 

ΤΕΜ 1 803,00 803,00 
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57 

Κυκλοφορητής ζεστού νερού , με ρακόρ , 
230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1+1/4" , 
απόσταση στομίων 180mm , ενδεικτικού 
τύπου  WILO  STRATOS  30 / 1-8    PN 6/10  ,  
CE 

ΤΕΜ 2 760,00 1520,00 

    

58 

Κυκλοφορητής ζεστού νερού με ρακόρ , 
230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1+1/4" , 
απόσταση στομίων 180mm , ενδεικτικού 
τύπου  WILO  STRATOS  30 / 1-10    PN 6/10  
,  CE 

ΤΕΜ 2 854,00 1708,00 

    

59 

Κυκλοφορητής ζεστού νερού με ρακόρ , 
230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1+1/4" , 
αποσταση στομίων 180mm , ενδεικτικού 
τύπου  WILO  STRATOS  30 / 1-6    PN 6/10  ,  
CE 

ΤΕΜ 2 715,00 1430,00 

    

60 

Κυκλοφορητής πόσιμου ζεστού νερού 
χρήσης , με ρακόρ , 230V , 50/60HZ , 
σύνδεση Rq 1" , αποσταση στομίων 180mm 
, ορειχάλκινος , ενδεικτικού τύπου  WILO  
STAR Z 25 / 6    PN 10  ,  CE 

ΤΕΜ 1 483,00 483,00 

    

61 
Λάστιχο στεγανοποίησης κωνικό 1+1/2" Χ 
Φ40 , για σιφώνι  νεροχύτη  ,  CE 

ΤΕΜ 200 0,15 30,00 

    

62 
Λάστιχο στεγανοποίησης ΝΑΥΤΙΛΟΣ , για 
μηχανισμό καζανακίου W.C.  ,  CE 

ΤΕΜ 50 1,00 50,00 

    

63 

Λεκάνη W.C.  χαμηλής  πίεσης  ,  Κ/ΣΤ 
(κατωστόμια) , πλήρης  μαζί  με επικαθίμενο 
καζανάκι (με παροχή νερού 1/2" στο πλάϊ ) , 
με τον μηχανισμό του και το κάλυμμα 
(κάθισμα) λεκάνης , λευκή  πορσελάνη 

ΤΕΜ 1 90,00 90,00 

    

64 

Λεκάνη W.C.  χαμηλής πίεσης  ,  Π/ΣΤ 
(πισωστόμια) , πλήρης  μαζί  με επικαθίμενο 
καζανάκι  ( με παροχή νερού 1/2" στο πλάϊ ) 
, με τον μηχανισμό του και το κάλυμμα 
(κάθισμα) λεκάνης  , λευκή  πορσελάνη 

ΤΕΜ 8 90,00 720,00 
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65 

Λεκάνη W.C.  υψηλής  πίεσης  ,  Π/ΣΤ 
(πισωστόμια) , μαζί με  το κάλυμμα 
(κάθισμα) λεκάνης  , λευκή  πορσελάνη  ,  
χωρίς  το  καζανάκι 

ΤΕΜ 3 80,00 240,00 

    

66 
Μανόμετρο  γλυκερίνης ,πίεσης  νερού  0-10 
bar , με το σπείρωμα  σύνδεσης  (αρσενικό  
1/4" )  στο πλάϊ ,  CE 

ΤΕΜ 30 10,00 300,00 
    

67 
Μανόμετρο  γλυκερίνης ,πίεσης  νερού  0-16 
bar , με το σπείρωμα  σύνδεσης  (αρσενικό  
1/4" )  στο πλάϊ ,  CE 

ΤΕΜ 10 10,00 100,00 
    

68 
Μαστός  1"-1"   αρσενικός (Ε.Β.)  εξάγωνος  , 
γαλβανιζέ  ,  CE 

ΤΕΜ 30 0,70 21,00 
    

69 
Μαστός  Φ18Χ1/2"   αρσενική  βόλτα  (Ε.Β.)  
,  ορειχάλκινος  ,  CE 

ΤΕΜ 30 0,90 27,00 
    

70 
Μαστός  Φ42Χ1+1/4"   αρσενική  βόλτα  
(Ε.Β.)  ,  ορειχάλκινος  βαρέως  τύπου  ,  CE 

ΤΕΜ 10 5,00 50,00 
    

71 
Μαστός  Φ42Χ1+1/4"   θηλυκή  βόλτα  
(Μ.Β.)  ,  ορειχάλκινος  βαρέως  τύπου ,  CE 

ΤΕΜ 10 5,00 50,00 
    

72 
Μαστός  Φ54Χ2"   αρσενική  βόλτα  (Ε.Β.)  ,  
ορειχάλκινος  βαρέως  τύπου  ,  CE 

ΤΕΜ 5 8,00 40,00 
    

73 
Μαστός  Φ54Χ2"   θηλυκή  βόλτα  (Μ.Β.)  ,  
ορειχάλκινος  βαρέως  τύπου ,  CE 

ΤΕΜ 5 8,00 40,00 
    

74 
Μαστός  1/2"-1/2"   αρσενικός (Ε.Β.)  
εξάγωνος  , Ορειχάλκινος  ,  CE 

ΤΕΜ 50 0,80 40,00 
    

75 
Μαστός  3/4"-3/4"   αρσενικός (Ε.Β.)  
εξάγωνος  , Ορειχάλκινος  ,  CE 

ΤΕΜ 50 1,30 65,00 
    

76 
Μαστός  1"-1"   αρσενικός (Ε.Β.)  εξάγωνος  , 
Ορειχάλκινος  ,  CE 

ΤΕΜ 30 1,90 57,00 
    

77 
Μαστός  1/2"-1/2"   αρσενικός (Ε.Β.)  
εξάγωνος  , σιδερένιος - μαύρος  ,  CE 

ΤΕΜ 50 0,35 17,50 
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78 

Μειωτής  πίεσης  νερού  1/2"  , με  ρακόρ  
βιδωτός  ,  μαζί με το μανόμετρο 1/4" ,  με  
πίεση  εισόδου P  16 bar  και  ρυθμιζόμενη  
πίεση  εξόδου  1-7 bar  , με σώμα  
ορειχάλκινο  ,  CE 

ΤΕΜ 3 50,00 150,00 

    

79 

Μειωτής  πίεσης  νερού  1"  , με  ρακόρ  
βιδωτός  ,  μαζί με το μανόμετρο 1/4" ,  με  
πίεση  εισόδου P 16 bar  και  ρυθμιζόμενη  
πίεση  εξόδου  1-7 bar  , με σώμα  
ορειχάλκινο  ,  CE 

ΤΕΜ 2 120,00 240,00 

    

80 

Μειωτής  πίεσης  νερού  2"  , με  ρακόρ  
βιδωτός  ,  μαζί με το μανόμετρο 1/4" ,  με  
πίεση  εισόδου P 16 bar  και  ρυθμιζόμενη  
πίεση  εξόδου  1-7 bar   ,  με σώμα  
ορειχάλκινο  ,  CE 

ΤΕΜ 1 480,00 480,00 

    

81 
Μετασχηματιστής  ανάφλεξης  καυστήρα  ,  
Siemens  ZM 20/10    230V   50-60HZ   2x5KV   
20mA   EN61558-2-3 

ΤΕΜ 2 110,00 220,00 
    

82 
Μηχανισμός  καζανακίου  αέρος  W.C.,  
πατητός  ,  με  μπουτόν  αέρος  για στενή 
τρύπα στο καζανάκι , πλήρης  ,  CE 

ΤΕΜ 50 10,00 500,00 
    

83 

Μηχανισμός   εντοιχιζμένου  καζανακίου  
αέρος  W.C.   Ideal Standard  is  ,  διπλής  
ενέργειας  ,  πλήρης  μαζί  με  το  φλοτέρ 
του  ,  CE 

ΤΕΜ 3 35,00 105,00 

    

84 

Μίνιο υδραυλικών , για αντισκωριακή 
προστασία και στεγανοποίηση μεταλλικών 
σπειρωμάτων , 250ml / τεμάχιο , χωρίς 
μόλυβδο  ,  CE 

ΤΕΜ 3 2,80 8,40 

    

85 

Μπαταρία  μπάνιου απλή με πόμολα ( 
χερούλια ), επιτοίχια  , πλήρης  με 
τηλέφωνο ντούζ  και σπιράλ ντούζ , με 5ετή  
εγγύηση  καλής  λειτουργίας ή ανώτερη , 
χρώμα  νίκελ , με  ανταλλακτικό μηχανισμό 
1/2"  ,  CE 

ΤΕΜ 70 38,00 2660,00 

    

86 
Μπέκ  καυστήρα  πετρελαίου   1,50  gal/h     
B60° 

ΤΕΜ 10 7,00 70,00 
    

87 Μπέκ  καυστήρα  πετρελαίου   2,25  gal/h    ΤΕΜ 10 7,00 70,00     
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B60° 

88 
Μούφα  1+1/4"  , δεξιό - δεξιό σπείρωμα  , 
σιδερένια  μαύρη 

ΤΕΜ 10 2,00 20,00 
    

89 
Μούφα  1+1/2"  , δεξιό - δεξιό σπείρωμα  , 
σιδερένια  μαύρη 

ΤΕΜ 10 2,00 20,00 
    

90 
Μούφα  3/8"  , δεξιό - δεξιό σπείρωμα  , 
ορειχάλκινη  βαρέως  τύπου  

ΤΕΜ 20 0,90 18,00 
    

91 
Μούφα  1/2"  , δεξιό - δεξιό σπείρωμα  , 
ορειχάλκινη  βαρέως  τύπου  

ΤΕΜ 20 1,10 22,00 
    

92 

Μπαταρία  νιπτήρος  γέφυρα  , διπλή για  
ζεστό και κρύο νερό , με πόμολα  ( χερούλια 
) , με  σπείρωμα  σύνδεσης  1/2"  , με 5ετή  
εγγύηση  καλής  λειτουργίας ή ανώτερη , 
χρώμα  νίκελ , με  ανταλλακτικό μηχανισμό 
1/2"  ,  CE 

ΤΕΜ 80 28,00 2240,00 

    

93 

Μπαταρία  νιπτήρος 1ας  οπής  , διπλή  με 
πόμολα        ( χερούλια ) , για  ζεστό και 
κρύο νερό , με  σπιράλ  συνδέσεως 1/2"  ,  
με 5ετή  εγγύηση  καλής  λειτουργίας ή 
ανώτερη , χρώμα  νίκελ , με  ανταλλακτικό 
μηχανισμό 1/2"  ,  CE 

ΤΕΜ 50 25,00 1250,00 

    

94 

Μπαταρία  χειρουργείου πάγκου-νεροχύτη , 
νικελέ , αναμεικτική ζεστό-κρύο  νερό , με 
προβολή λεβιέ  ≥17cm  και προβολή  
ρύγχους (ρουξούνι)   ≥22cm , με 5ετή  
εγγύηση  καλής  λειτουργίας ή ανώτερη . 

ΤΕΜ 3 100,00 300,00 

    

95 

Μπαταρία  χειρουργείου  επίτοιχη  νικελέ , 
αναμεικτική  ζεστό-κρύο νερό , με προβολή 
λεβιέ  ≥17cm  και προβολή  ρύγχους 
(ρουξούνι)   ≥25cm , με 5ετή  εγγύηση  
καλής  λειτουργίας ή ανώτερη . 

ΤΕΜ 3 120,00 360,00 

    

96 

Μπουτόν  αέρος  για καζανάκια  
πορσελάνης , με στενή τρύπα στο καπάκι 
(2,4cm) και με μήκος σπειρώματος 
στερέωσης 2cm τουλάχιστον ,  CE 

ΤΕΜ 100 2,80 280,00 
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97 

Νιπτήρας  μπάνιου  52cm X 43cm , με 
κλειστές τις τρύπες έδρασης  της  μπαταρίας  
για να μπορεί να τοποθετηθεί μπαταρία  
γέφυρα ή μπαταρία  μιας  οπής  , μαζί με 
την βαλβίδα του  , από λευκή πορσελάνη  , 
με  δυο  τρύπες  στήριξης  για  τον  τοίχο , 
χωρίς  κολόνα  ,  CE 

ΤΕΜ 5 30,00 150,00 

    

98 

Περμανίτης  άνευ αμιάντου , 1,50mm πάχος  
, σε φύλλο ορθογωνικής διατομής  με 
εμβαδό  ≥ 1,50m²  , σύμφωνος με την 
προδιαγραφή DI  28091-2  , για  πόσιμο 
νερό-ψυκτικά αέρια-πετρέλαια-θερμός  
ατμός , πίεση λειτουργίας   ≥ 50 bar  και 
θερμοκρασία  ≥ 180°C  , CE 

ΦΥΛΛΟ 1 180,00 180,00 

    

99 

Περμανίτης  άνευ αμιάντου , 2mm πάχος  , 
σε φύλλο ορθογωνικής διατομής  με 
εμβαδό  ≥ 1,50m²  , σύμφωνος με την 
προδιαγραφή DI  28091-2  , για  πόσιμο 
νερό-ψυκτικά αέρια-πετρέλαια-θερμός  
ατμός , πίεση λειτουργίας  ≥ 50 bar  και 
θερμοκρασία  ≥ 180°C  , CE 

ΦΥΛΛΟ 1 220,00 220,00 

    

100 

Πυρίμαχη κόλλα ( Μαγκανέζα ) , για 
στερέωση και σφράγιση σε εστίες φωτιάς , 
στεγανοποίηση αερίων σε λέβητες 
πετρελαίου και καμινάδες , σε φυσίγγιο 
310ml / τεμάχιο , με αντοχή σε ανοιχτή 
φωτιά 1000 C˚ τουλάχιστον , χωρίς αμίαντο  
,  CE 

ΤΕΜ 10 5,00 50,00 

    

101 
Ρακόρ  σιδηροσωλήνος  1/2"  θηλυκό – 
θηλυκό ,  γαλβανιζέ  , βαρέως τύπου  ,  CE 

ΤΕΜ 5 3,00 15,00 

    

102 
Ρακόρ  σιδηροσωλήνος  1"  θηλυκό – 
θηλυκό ,  μαύρο , βαρέως τύπου  ,  CE 

ΤΕΜ 5 2,45 12,25 

    

103 
Ρακόρ  σιδηροσωλήνος  1"  θηλυκό – 
θηλυκό ,  γαλβανιζέ , βαρέως τύπου  ,  CE 

ΤΕΜ 5 3,85 19,25 
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104 
Ρακόρ  σιδηροσωλήνος  1+1/2"  θηλυκό – 
θηλυκό ,  μαύρο , βαρέως τύπου  ,  CE 

ΤΕΜ 5 4,80 24,00 
    

105 
Ρακόρ  σιδηροσωλήνος  1+1/4"  θηλυκό – 
θηλυκό ,  μαύρο , βαρέως τύπου  ,  CE 

ΤΕΜ 5 4,30 21,50 
    

106 
Ρακόρ  σιδηροσωλήνος  2"  θηλυκό – 
θηλυκό ,  μαύρο , βαρέως τύπου  ,  CE 

ΤΕΜ 5 7,90 39,50 
    

107 
Ρακόρ  συνδέσεως  Φ16Χ2Χ1/2"  αρσενικό , 
ορειχάλκινο  ,  CE 

ΤΕΜ 10 1,10 11,00 
    

108 
Ρακόρ  συνδέσεως  Φ16Χ2Χ1/2"  θηλυκό  
ορειχάλκινο  ,  CE 

ΤΕΜ 10 1,10 11,00 
    

109 
Ρακόρ  συνδέσεως  Φ18Χ2Χ1/2"  αρσενικό , 
ορειχάλκινο  ,  CE 

ΤΕΜ 30 1,35 40,50 
    

110 
Ρακόρ  συνδέσεως  Φ22Χ3Χ3/4"  αρσενικό , 
ορειχάλκινο  ,  CE 

ΤΕΜ 20 3,50 70,00 
    

111 
Ρακόρ  συνδέσεως  Φ22Χ3Χ3/4"  θηλυκό , 
ορειχάλκινο  ,  CE 

ΤΕΜ 20 3,50 70,00 
    

112 
Ρακόρ  συνδέσεως  Φ28Χ3Χ1"  αρσενικό , 
ορειχάλκινο  ,  CE 

ΤΕΜ 20 5,25 105,00 
    

113 
Ρακόρ  συνδέσεως  Φ28Χ3Χ1"  θηλυκό , 
ορειχάλκινο  ,  CE 

ΤΕΜ 20 5,25 105,00 
    

114 

Σέλα Επισκευής (Μανσόν)  1+1/2"   PN16 , 
με εύρος   48-55mm  και μήκος  150mm , με 
ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , 
για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , 
PVC , PE  ,  CE 

ΤΕΜ 3 100,00 300,00 

    

115 

Σέλα Επισκευής (Μανσόν)  2"   P 16 , με 
εύρος   60-67mm  και μήκος  200mm , με 
ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , 
για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , 
PVC , PE  ,  CE 

ΤΕΜ 1 105,00 105,00 

    

116 

Σέλα Επισκευής (Μανσόν)  2+1/2"   PN16 , 
με εύρος   70-78mm  και μήκος  200mm , με 
ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , 
για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , 
PVC , PE  ,  CE 

ΤΕΜ 1 110,00 110,00 
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117 

Σέλα Επισκευής (Μανσόν)   3"   P 16 , με 
εύρος   87-97mm  και μήκος  200mm , με 
ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , 
για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , 
PVC , PE  ,  CE 

ΤΕΜ 1 120,00 120,00 

    

118 

Σέλα Επισκευής (Μανσόν)   4"   P 16 , με 
εύρος  108-118mm  και μήκος  200mm , με 
ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , 
για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , 
PVC , PE  ,  CE 

ΤΕΜ 1 130,00 130,00 

    

119 

Σέλα  ταχείας  επισκευής  Φ32 χ 1"   Μ.Β.  ,  
10 Atm  ,  πλαστική  με  μεταλλικές  βίδες  
σύσφιξης  ,  για  συστήματα  άρδευσης   
πολυαιθυλενίου . 

ΤΕΜ 5 3,00 15,00 

    

120 

Σέλα  ταχείας  επισκευής  Φ40 χ 1"   Μ.Β.  ,  
10 Atm  ,  πλαστική  με  μεταλλικές  βίδες  
σύσφιξης  ,  για  συστήματα  άρδευσης  
πολυαιθυλενίου . 

ΤΕΜ 5 4,00 20,00 

    

121 

Σέλα  ταχείας  επισκευής  Φ50 χ 1"   Μ.Β.  ,  
10 Atm  ,  πλαστική  με  μεταλλικές  βίδες  
σύσφιξης  ,  για  συστήματα  άρδευσης  
πολυαιθυλενίου . 

ΤΕΜ 5 4,00 20,00 

    

122 

Σέλα  ταχείας  επισκευής  Φ63 χ 1"   Μ.Β.  ,  
10 Atm  ,  πλαστική  με  μεταλλικές  βίδες  
σύσφιξης  ,  για  συστήματα  άρδευσης  
πολυαιθυλενίου . 

ΤΕΜ 5 5,00 25,00 

    

123 

Σέλα  ταχείας  επισκευής  Φ75 χ 1"   Μ.Β.  ,  
10 Atm  ,  πλαστική  με  μεταλλικές  βίδες  
σύσφιξης  ,  για  συστήματα  άρδευσης  
πολυαιθυλενίου . 

ΤΕΜ 5 6,00 30,00 

    

124 
Σιλικόνη  διαφανής  , μη τοξική , 
αντιμουχλική , σε  φυσίγγιο  280ml / τεμ.  ,  
CE 

ΤΕΜ 75 2,80 210,00 
    





Προμήθεια υδραυλικών  υλικών 2017 

 

 

35 

125 

Σιφώνι δαπέδου απο PVC , με μια έξοδο 
Φ50 και τρείς  εισόδους  Φ40 , πλήρης  με 
τρία παξιμάδια , τρία κωνικά λάστιχα 
στεγανοποίησης , δυο τάπες κλεισίματος , 
σχαράκι από ανοξείδωτο ατσάλι 
120Χ120mm , βοηθητική σχάρα απο ΡΡ για 
την συγκράτηση σκουπιδιών, λαιμό για 
ρύθμιση του ύψους της σχάρας . 

ΤΕΜ 3 12,00 36,00 

    

126 

Σιφώνι δαπέδου απο αυτοσβενόμενο 
πολυπροπυλένιο , με μία έξοδο Φ50 και 
τρείς εισόδους Φ40 , με ποτήρι και λάστιχο 
διπλού χείλους , να έχει βαλβίδα 
συγκράτησης αφρού και παρεμπόδισης 
εντόμων , με προέκταση 100mm  , τάπα 
προστασίας και ορειχάλκινη τετράγωνη 
σχάρα χρωμέ 120Χ120mm , σύμφωνα με 
την προδιαγραφή U I 1253-DIN 19560. 

ΤΕΜ 3 20,00 60,00 

    

127 
Σιφώνι  νιπτήρος , βαρελάκι (ποτήρι) , 
πλαστικό ,  1+1/4"  Χ  Φ32  ,  πλήρες με 
βαλβίδα  ,  CE 

ΤΕΜ 50 4,50 225,00 
    

128 
Σιφώνι  νιπτήρος  σπιράλ , με μεταλλικό 
παξιμάδι 1+1/4"  Χ  Φ32 ,  CE 

ΤΕΜ 10 4,50 45,00 
    

129 

Σπιράλ εξαερισμού  Φ200  (τύπου  
ακορτεόν) , από χαλύβδινο ελικοειδές 
σύρμα ενσωματωμένο με 2 στρώσεις 
αλουμινίου 2 σειρές πολυεστέρα 1 σειρά 
pvc καλυμένα από φλογοεπιβραδυντική 
στρώση  κατά  UL 181  , 125° C  τουλάχιστον 
. 

ΜΕΤ 10 7,00 70,00 

    

130 

Σπιράλ εξαερισμού  Φ250  (τύπου  
ακορτεόν) , από χαλύβδινο ελικοειδές 
σύρμα ενσωματωμένο με 2 στρώσεις 
αλουμινίου 2 σειρές πολυεστέρα 1 σειρά 
pvc καλυμένα από φλογοεπιβραδυντική 
στρώση  κατά  UL 181  , 125° C  τουλάχιστον 
. 

ΜΕΤ 10 10,00 100,00 
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131 

Σπιράλ  μπαταρίας  μπάνιου ,πλαστικό 
ενισχυμένο με εσωτερικό πλέγμα , με  
σπείρωμα 1/2" θηλυκό ,  με μεταλλικά 
παξιμάδια , για το τηλέφωνο  ντούζ , με 
μήκος  1,5 m  ,  CE 

ΤΕΜ 150 5,00 750,00 

    

132 
Σπιράλ  συνδέσεως  1/2"  , I OX  , θηλυκό – 
θηλυκό ,   με  μήκος  0,20 m  , βαρέως  
τύπου  ( Β.Τ. )  ,  CE 

ΤΕΜ 20 2,50 50,00 
    

133 
Σπιράλ  συνδέσεως  1/2"  , I OX  , θηλυκό – 
θηλυκό ,   με  μήκος  0,30 m  , βαρέως  
τύπου  ( Β.Τ. )  ,  CE 

ΤΕΜ 60 2,50 150,00 
    

134 
Σπιράλ  συνδέσεως  1/2"  , I OX  , θηλυκό – 
θηλυκό ,   με  μήκος  0,40 m  , βαρέως  
τύπου  ( Β.Τ. )  ,  CE 

ΤΕΜ 60 2,80 168,00 
    

135 
Σπιράλ  συνδέσεως  1/2"  , I OX  , θηλυκό – 
θηλυκό ,   με  μήκος  0,50 m  , βαρέως  
τύπου  ( Β.Τ. )  ,  CE 

ΤΕΜ 60 3,00 180,00 
    

136 
Σπιράλ  συνδέσεως  1/2"  , I OX  , θηλυκό – 
θηλυκό ,   με  μήκος  0,60 m  , βαρέως  
τύπου  ( Β.Τ. )  ,  CE 

ΤΕΜ 40 3,20 128,00 
    

137 
Σπιράλ  συνδέσεως  1/2"  , I OX  , θηλυκό – 
θηλυκό ,   με  μήκος  0,80 m  , βαρέως  
τύπου  ( Β.Τ. )  ,  CE 

ΤΕΜ 20 4,00 80,00 
    

138 
Σπιράλ  συνδέσεως  1/2"  , I OX  , θηλυκό – 
θηλυκό ,   με  μήκος  1,0 m  , βαρέως  τύπου  
( Β.Τ. )  ,  CE 

ΤΕΜ 20 4,80 96,00 
    

139 
Σπιράλ  μπαταρίας, I OX  , θηλυκό 1/2" Χ  
1/8" αρσενικό ,  με  μήκος  0,40 m , βαρέως  
τύπου ( Β.Τ.)  ,  CE 

ΤΕΜ 40 4,36 174,40 
    

140 
Συστολή  αρσενική-θυληκή  βόλτα  
(αμερικής)   1/2 Χ 3/8"  ορειχάλκινη  ,  CE 

ΤΕΜ 100 0,75 75,00 
    

141 
Συστολή  αρσενική-θυληκή  βόλτα  
(αμερικής)  3/4 Χ 1/2" ορειχάλκινη  ,  CE 

ΤΕΜ 50 1,00 50,00 
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142 
Συστολή  αρσενική-θυληκή  βόλτα  
(αμερικής)  1" Χ 1/2" ορειχάλκινη  ,  CE 

ΤΕΜ 20 2,50 50,00 

    

143 
Συστολή  αρσενική-θυληκή  βόλτα  
(αμερικής)  1" Χ 3/4" ορειχάλκινη  ,  CE 

ΤΕΜ 20 2,50 50,00 
    

144 
Συστολή  αρσενική-θυληκή  βόλτα  
(αμερικής)  1+1/4" Χ 1" ορειχάλκινη  ,  CE 

ΤΕΜ 20 3,50 70,00 
    

145 
Συστολή  αρσενική-θυληκή  βόλτα  
(αμερικής)  1+1/4" Χ 1"  γαλβανιζέ  ,  CE 

ΤΕΜ 10 1,20 12,00 
    

146 
Συστολή  αρσενική-θυληκή  βόλτα  
(αμερικής)  2" Χ 1+1/2"  σιδερένια-μαύρη  ,  
CE 

ΤΕΜ 10 2,20 22,00 
    

147 
Συστολή  αρσενική-θυληκή  βόλτα  
(αμερικής)  2" Χ 1+1/2"  γαλβανιζέ  ,  CE 

ΤΕΜ 10 2,60 26,00 
    

148 
Συστολή  αγγλίας  (μπουκάλας)   3/4" Χ 1/2"  
,  θηλυκή-θηλυκή  βόλτα (Μ.Μ.Β.)  ,  
ορειχάλκινη  ,  CE 

ΤΕΜ 20 3,00 60,00 
    

149 
Συστολή  αγγλίας  (μπουκάλας)   1" Χ 3/4"  , 
θηλυκή-θηλυκή  βόλτα (Μ.Μ.Β.)  ,  
ορειχάλκινη  ,  CE 

ΤΕΜ 20 3,00 60,00 
    

150 
Συστολή  έκκεντρη πλαστική PVC  ,  Φ50x40  
,  το Φ50 να είναι αρσενική κεφαλή και το 
Φ40 θηλυκή , ΕΛΟΤ 740  

ΤΕΜ 10 1,20 12,00 
    

151 
Συστολή  έκκεντρη πλαστική PVC  ,  Φ40x32  
,  το Φ40 να είναι αρσενική κεφαλή και το 
Φ32 θηλυκή , ΕΛΟΤ 740  

ΤΕΜ 10 1,00 10,00 
    

152 
Σφιχτήρας  για λάστιχο νερού διαμέτρου  
10-16mm  ,  γαλβανιζέ  ,  CE 

ΤΕΜ 200 0,30 60,00 
    

153 
Σφιχτήρας  αεραγωγών  , διαμέτρου  60-
270mm  ,  γαλβανιζέ  ,  CE 

ΤΕΜ 10 3,00 30,00 
    

154 
Σωλήνα  Φ32χ3mm  πλαστική  αποχέτευσης  
γκρί ,  βαρέως  τύπου  ,  ΕΛΟΤ ΕΝ 1329/Β   
DI  4109  ,  3m/τεμάχιο 

ΜΕΤ 30 3,00 90,00 
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155 
Σωλήνα  Φ200χ3,9mm  πλαστική  
αποχέτευσης  γκρί ,  βαρέως  τύπου  ,  ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1329/Β   DI  4109  ,  3m/τεμάχιο 

ΜΕΤ 9 22,00 198,00 
    

156 

Σωλήνα  ύδρευσης  PVC-U  Φ160mm  ,  κατά  
DI  8061/94  και DI  8062/88  ,  βαρέως  
τύπου  16 Atm , με κεφαλή  και σφραγιστικό  
ελαστικό  δακτύλιο ,  6m/τεμάχιο 

ΜΕΤ 6 25,00 150,00 

    

157 
Σωλήνα  1/2"  γαλβανιζέ  με σπείρωμα  και  
μούφα  ,  βαρέως  τύπου (πράσινη)  , 
6m/τεμάχιο 

ΜΕΤ 30 2,00 60,00 
    

158 
Σωλήνα  1/2"  σιδερένια  μαύρη  με 
σπείρωμα και  μούφα  , βαρέως  τύπου 
(πράσινη) , 6m/τεμάχιο 

ΜΕΤ 30 1,70 51,00 
    

159 
Σωλήνα  2"  γαλβανιζέ  με σπείρωμα  και  
μούφα  ,  βαρέως  τύπου (πράσινη) , 
6m/τεμάχιο 

ΤΕΜ 30 7,00 210,00 
    

160 
Σωλήνα  χάλκινη Φ15 Χ 0,8   , ευθύγραμμη 
με μήκος 3m / τεμάχιο ,  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1057  ,  
CE 

ΜΕΤ 90 3,90 351,00 
    

161 
Σωλήνα  χάλκινη Φ18 Χ 0,8   , ευθύγραμμη 
με μήκος 3m / τεμάχιο ,  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1057  ,  
CE 

ΜΕΤ 30 6,00 180,00 
    

162 
Σωληνάκι σιλικόνης  Φ3,5mm  , για 
μηχανισμό καζανακίου αέρος  , με μήκος 
36cm  ,  CE 

ΤΕΜ 500 0,70 350,00 
    

163 
Σωληνομαστός   1+1/4"  μαύρος  ,  βαρέως  
τύπου  SCH40  ,  10cm  μήκος . 

ΤΕΜ 5 6,00 30,00 
    

164 
Σωληνομαστός   1+1/2"  μαύρος  ,  βαρέως  
τύπου  SCH40  ,  10cm  μήκος . 

ΤΕΜ 5 8,00 40,00 
    

165 
Σωληνομαστός   2"  μαύρος  ,  βαρέως  
τύπου  SCH40  ,  10cm  μήκος . 

ΤΕΜ 5 10,00 50,00 
    

166 
Τάπα καθαρισμού  Φ50  ,  από  
αυτοσβενόμενο  πολυπροπυλένιο  , 
ενδεικτικού τύπου  VALSIR . 

ΤΕΜ 10 0,80 8,00 
    

167 
Τάπα  καθαρισμού  τυφλή  Φ100  , δαπέδου  
,  ορειχάλκινη . 

ΤΕΜ 10 12,00 120,00 
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168 
Τάπα  καθαρισμού   Φ125  , αποχετεύσεως  
πλαστική  γκρί  , με λάστιχο  
στεγανοποίησης . 

ΤΕΜ 10 1,50 15,00 
    

169 
Ταφ 1+1/4"  μέσα βόλτα  ,  σιδερένιο μαύρο 
, βαρέως  τύπου  ,  CE 

ΤΕΜ 10 3,00 30,00 
    

170 
Ταφ  3/4" Χ 3/4" Χ 3/4" , θηλυκή  βόλτα  ( 
Μ.Β.)  ,  ορειχάλκινο 

ΤΕΜ 20 3,00 60,00 
    

171 
Ταφ  1" Χ 1" Χ 1" , θηλυκή  βόλτα  ( Μ.Β.)  ,  
ορειχάλκινο 

ΤΕΜ 20 4,00 80,00 
    

172 
Ταφ  Φ32   90° ,  πλαστικό αποχέτευσης  
γκρί  , ELOT 740   DI  19531 

ΤΕΜ 10 1,20 12,00 
    

173 
Ταφ  οξυγόνου  ASA  2"   χαλύβδινο χωρίς  
ραφή  

ΤΕΜ 10 8,00 80,00 
    

174 
Ταφ  οξυγόνου  ASA  2+1/2"   χαλύβδινο 
χωρίς  ραφή  

ΤΕΜ 10 16,00 160,00 
    

175 
Ταφ  οξυγόνου  ASA  3"   χαλύβδινο χωρίς  
ραφή  

ΤΕΜ 5 21,00 105,00 
    

176 
Ταφ  οξυγόνου  ASA  4"   χαλύβδινο χωρίς  
ραφή  

ΤΕΜ 3 30,00 90,00 
    

177 
Ταφ  σύσφιξης  ορειχάλκινο  με  ρακόρ  φ16 
x φ16 x φ16 για  πλαστική σωλήνα 
ύδρευσης  Φ16x2 

ΤΕΜ 10 3,50 35,00 
    

178 
Τεφλόν  ταινία  1/2"  χ  10m  για  
στεγανοποίηση  σπειρωμάτων 

ΤΕΜ 50 0,50 25,00 
    

179 
Τηλέφωνο  ντουζ , με σπείρωμα  1/2" , με 
διακόπτη  ροής  νερού , χρώματος  λευκό ή 
νίκελ  ,  CE 

ΤΕΜ 150 2,20 330,00 
    

180 

Φιάλη  προπανίου ,   MAPP GAS , μιας  
χρήσεως  , κίτρινη , για χρήση με φλόγιστρα  
υδραυλικών  για συγκολλήσεις  , 
μπρουτζοκολλήσεις , κασσιτεροκολλήσεις  , 
με περιεχόμενο 399.7gr / φιάλη  ,  CE 

ΤΕΜ 24 7,70 184,80 

    

181 
Φίμπερ 3/8"  , τύπου περμανίτη  χωρίς 
αμίαντο , για γενική χρήση υδραυλικά-
θέρμανση ,  CE 

ΤΕΜ 200 0,05 10,00 
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182 
Φίμπερ 1/2"  , τύπου περμανίτη  χωρίς 
αμίαντο , για γενική χρήση υδραυλικά-
θέρμανση ,  CE 

ΤΕΜ 200 0,05 10,00 
    

183 
Φίμπερ 3/4"  , τύπου περμανίτη  χωρίς  
αμίαντο , για γενική χρήση υδραυλικά-
θέρμανση ,  CE 

ΤΕΜ 200 0,05 10,00 
    

184 

Φίλτρο νερού  γραμμής  3/4"   μέσα βόλτα  , 
για  πίεση  6 bar  τουλάχιστον  ,  με  
διαφανές  σώμα  ,  που να δέχεται  φίλτρο  
πολυπροπυλαινίου   7" . 

ΤΕΜ 5 12,00 60,00 

    

185 

Φίλτρο νερού  γραμμής  3/4"   μέσα βόλτα  , 
για  πίεση  6 bar  τουλάχιστον  ,  με  
διαφανές  σώμα  ,  που να δέχεται  φίλτρο  
πολυπροπυλαινίου  10" . 

ΤΕΜ 2 18,00 36,00 

    

186 
Φλάνζα ελαστική 2" , D 50 , με τέσσερις (4) 
τρύπες , P 16 , CE 

ΤΕΜ 10 3,00 30,00 
    

187 
Φλάνζα ελαστική 2+1/2" , D 60 , με 
τέσσερις (4) τρύπες , P 16 , CE 

ΤΕΜ 10 3,00 30,00 
    

188 
Φλάνζα ελαστική 3" , D 80 , με οκτώ (8) 
τρύπες , P 16 , CE 

ΤΕΜ 10 3,00 30,00 
    

189 
Φλάνζα ελαστική 4" , D 100 , με οκτώ (8) 
τρύπες , P 16 , CE 

ΤΕΜ 10 4,00 40,00 
    

190 
Φλάνζα ελαστική 6" , D 150 , με οκτώ (8) 
τρύπες , P 16 , CE 

ΤΕΜ 10 5,00 50,00 
    

191 
Φλάνζα  περμανίτη  άνευ  αμιάντου  2" , 
DN50 , PN16 , CE 

ΤΕΜ 10 3,00 30,00 
    

192 
Φλάνζα  περμανίτη  άνευ  αμιάντου  2+1/2" 
, DN60 , PN16 , CE 

ΤΕΜ 10 3,00 30,00 
    

193 
Φλάνζα  περμανίτη  άνευ  αμιάντου  3" , 
DN80 , PN16 , CE 

ΤΕΜ 10 3,50 35,00 
    

194 
Φλάνζα  περμανίτη  άνευ  αμιάντου  4" , 
DN100 , PN16 , CE 

ΤΕΜ 10 4,00 40,00 
    

195 
Φλάνζα  περμανίτη  άνευ  αμιάντου  5" , 
DN125 , PN16 , CE 

ΤΕΜ 10 5,00 50,00 
    

196 
Φλάνζα τόρνου  2" , D 50 , χαλύβδινη , 
επίπεδη , με τέσσερις (4) τρύπες , P 10/16 , 
CE 

ΤΕΜ 10 12,00 120,00 
    





Προμήθεια υδραυλικών  υλικών 2017 

 

 

41 

197 
Φλάνζα τόρνου  2+1/2" , D 65 , χαλύβδινη , 
επίπεδη , με τέσσερις (4) τρύπες , P 10/16 , 
CE 

ΤΕΜ 10 15,00 150,00 
    

198 
Φλάνζα τόρνου  4" , D 100 , χαλύβδινη , 
επίπεδη , με οκτώ (8) τρύπες , P 10/16 , CE 

ΤΕΜ 10 15,00 150,00 
    

199 

Φλοτέρ 1/2"  βαρέως  τύπου ( Β.Τ.)  σπαστό 
ρυθμιζόμενο , με ορειχάλκινη βόλτα 
στερέωσης στο καζανάκι και ορειχάλκινη 
βέργα 20cm , πλήρες  με  οβάλ φούσκα  
φλοτέρ  Φ85  ,  CE 

ΤΕΜ 50 5,60 280,00 

    

200 
Φλοτέρ 1/2" τύπου CARIBA , ρυθμιζόμενο , 
για πλαστικό καζανάκι  ,  CE 

ΤΕΜ 10 5,90 59,00 
    

201 
Φλοτέρ 1"  βαρέως  τύπου ( Β.Τ.)  πλήρως 
ορειχάλκινο και  με   φούσκα  φλοτέρ  Φ150  
,  CE 

ΤΕΜ 5 15,00 75,00 
    

202 Φωτοκύτταρο καυστήρα  RIELLO    RL 28 ΤΕΜ 1 15,00 15,00     

203 Φωτοκύτταρο καυστήρα  RIELLO    RL 100 ΤΕΜ 1 18,00 18,00     

204 
Φωτοκύτταρο καυστήρα πετρελαίου ,  
Siemens  QRB 1 B  ,  CE 

ΤΕΜ 10 15,00 150,00 
    

 
    

   

  

Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό) 

44.818,10 

Συνολική αξία χωρίς 
Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα 
με την προσφορά)   

  

Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό) 
10.756,34 

Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα 
με την προσφορά)   

  

Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό) 

55.574,44 

Συνολική αξία με 
Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα 
με την προσφορά)   

        

     
Ιωάννινα, ____ / _____ / 2017 

     
(ημερομηνία συμπλήρωσης) 

     
Ο προσφέρων 
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(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) 





 

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV»                           ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
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 της διζήσεως μέχρι του ποσού των ………………… EΥΡΩ, € (και 
ολογράφως) ……………………………………………………………………………………………….  υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………………………. Δ/νση ………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………………………………… για την «Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2017». 

σύμφωνα με την υπ. αρ. Πρωτ. …………../2017 διακήρυξή 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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )  
      Ημερομηνία έκδοσης   ………………      
      ΕΥΡΩ. …………………… 
 
Προς 
  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 σύμβασης, που 
υπέγραψε μαζί σας για την «Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2017». 

» (Δ/ξη Aριθμ. Πρωτ. …………./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 τρεις (3) 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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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V» 
                                                                               ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

               
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
      Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
  

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 ………………………… Συνοπτικό  Διαγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την  
«Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2017». 

 2. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε κατά τα νόμιμα και σύμφωνα με την υπ.αριθμ………./2017 Διακήρυξη και τα 
Παραρτήματα αυτής. 
3.Με την από ……..απόφαση  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του ανωτέρω  Συνοπτικού  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 «Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2017». 
, 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  «Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2017». 

 
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. 
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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 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 δημόσιες 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 
H πληρωμή της προμήθειας στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μέχρι την εξόφληση   100% της συμβατικής αξίας, 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016: 
               (α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,     

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη.  
                (β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.  
                (γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
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                (δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
               (ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
 

 

Κρατήσεις: 
α) Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 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 ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016) . 
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 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. 
 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. 
Άρθρο 9. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
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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.  Χρόνος παράδοσης  υ λικών  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε διάστημα δύο  (2) μηνών. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από 
τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις 
του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, 
κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και 
την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε 
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 . 
 
Άρθρο 12.  Παραλαβή υ λικών -  Χρόνος και  τρόπος παραλαβής υ λικών  

  H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που       συγκροτούνται σύμφωνα με 
την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου . Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 

      Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται  με 
      α) μακροσκοπική εξέταση  
      β) χημική ή μηχανική εξέταση ή 
      γ) πρακτική δοκιμασία  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 
4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά 
και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων 
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 
κατ΄έφεση εξέτασης. 
 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους  
καθοριζόμενους χρόνους, μετά τη θέση σε λειτουργία και των απαιτούμενων ελέγχων λειτουργίας. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής 
του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Άρθρο 13:    Απόρριψη συμβατικών υλικών –  Αντικατάσταση  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει 
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 
του ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 14:  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 15: 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  συνοπτικού διαγωνισμού.(ΑΔΑ: ……………….). 
• υπ’αριθ.πρωτ………………………………..2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ………………………….)  
• Η υπ’ αριθ. ……………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 «Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2017». 
 
•  Η οικονομική και τεχνική προσφορά του ΑναδόχουΗ Διακήρυξη  αριθμ.    ……….. 
Άρθρο 16: 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. 

. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI» 

 
  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  
 

 
Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στο 
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό αριθ.  ….…../2017  για 
την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2017», 
προϋπολογισμού (55.574,44€),  (με Φ.Π.Α. ), καθώς και 
το φάκελο της προσφοράς μας, ο οποίος περιέχει 
φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής 
προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  
 

FAX:  
 

e-mail:  
 

 

 

  

  

 Ο ΑΙΤΩΝ 
 

  
 
 

 (Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος) 
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 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII» 

 
  

 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 φορέαi  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): [Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2017»– CPV : 43328100-9] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλουςiv; 

[] 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. 

[   ] 

 
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 

[……] 
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της, την έκταση, τον σκοπό …): 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv 

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. 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
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): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxix: 

[……] 

 
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 ασφάλισηςxx, 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, 

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 
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των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

[……] [……] 
 

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): xxii 
[……][……][……] 
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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 δικαίουxxiii; 

[] 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 
καταστάσειςxxiv : 
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 
περιστάσειςxxv  
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 παράπτωμαxxvi; 
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:  
[..........……] 
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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 

συμφερόντωνxxvii, 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 σύμβασηςxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxix κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
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 
εγκατάστασής

xxx
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxi, 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 
δωρεάνxxxii. 
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): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii 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. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  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.” 

vi 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.  

vii 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). 

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

ix 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). 

x 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. 
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xi 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. 

xii 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”. 

xiii 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.". 

xiv 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 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii 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)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

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

xx 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).  

xxi 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  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 





Προμήθεια υδραυλικών  υλικών 2017 

 

 

61 

                                                                                                                                                                
xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx 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. 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii 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.  




