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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. : ΕΛΕ_2014_6937 

Μυτιλήνη, 27 Αυγούστου 2014 

 

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά 

προμήθειας οργάνων και εξοπλισμού 

για τις ανάγκες του έργου με τίτλο (11ΣΥΝ_8_1466) «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», Ακρωνύμιο BEACHTOUR στο πλαίσιο της 

Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών 

φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

(ΕΠΑΝ-ΙΙ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

Προϋπολογισμός 7.543,10€ (χωρίς ΦΠΑ), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρόντα τεύχη διαγωνισμού 

και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική προσφορά 

14PROC002259949 2014-08-28
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ΜΕΡΟΣ Α’: Γενικά 

1 

Άρθρο 1 

Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση 

1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας, Γραμματεία, 

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο 

Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. ΙΣ.2.18, 

Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100, τηλ: +30 

2251036700, 36701, fax: +30 22510 36709 

Τίτλος και χρηματοδότηση του έργου 

BEACHTOUR: 

Το έργο με τίτλο (11ΣΥΝ_8_1466) 

«ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ», Ακρωνύμιο BEACHTOUR 

υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης 

«Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις 

παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε 

εστιασμένους ερευνητικούς και 

τεχνολογικούς τομείς», του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 

πόρους. 

Απόφαση χρηματοδότησης – 

υπαγωγής: 

Α.Π.: ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ / 21.08.2013 (ΑΔΑ: 

ΒΛΩ39-ΘΚΠ) 

Κωδικός ΠΔΕ: 2012 ΣΕ 013 80007 
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Κωδικός ΣΑΕ: 013/8 

Κατηγορία Δαπάνης:  7.1β, Δαπάνες για Όργανα & Εξοπλισμό 

Τίτλος του Έργου: Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.543,10 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 8.750,00 

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα 

Παραλαβής Προσφορών 

29/09/2014 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: 30/09/2014 

Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού: 10:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας Διαγωνισμού: Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος 

Επιστημών της Θάλασσας (Λόφος 

Πανεπιστημίου, Κτήριο Επιστημών της 

Θάλασσας, 1ος όροφος),  στη Μυτιλήνη 

Κριτήριο κατακύρωσης: Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον  

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά ανά είδος 

 

1.2. Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Τεύχους: κα Κωτσάλου Ελένη 

Διεύθυνση: Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα 

Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, 

Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & 

Ανάθεσης /Παρακολούθησης 

Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, 

Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 

ΙΣ.2.9, Μυτιλήνη 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2251036736 

Τηλέφωνο fax: 2251036709 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elepromitheies@aegean.gr 
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Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ειδικές και 

Τεχνικές Πληροφορίες: 

κ. Χατζηλίας Νικόλαος, τηλ. : 

2251036803, fax : 2251036858, email: 

beachtour@marine.aegean.gr 

 

1.3.  Ορισμοί: 

Στην παρούσα διακήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 

του παρόντος διαγωνισμού οι παρακάτω όροι θα χρησιμοποιούνται με 

το κάτωθι περιεχόμενο: 

• Αναθέτουσα Αρχή («Α.Α.»): Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας, που προκηρύσσει τον διαγωνισμό, στο οποίο 

θα κατατεθούν οι προσφορές και που θα υπογράψει με τον/τους 

Ανάδοχο/ους την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. 

• Τεύχη: τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 

παρούσας Διακήρυξης, 

• Ενδιαφερόμενος:  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται 

να λάβει μέρος στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού. 

• Διαγωνιζόμενος ή συμμετέχων ή προσφέρων : Το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή ομάδα τους (Ένωση κτλ) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό 

που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και υποβάλλει 

προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

• Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που κατατίθενται 

από έναν προσφέροντα ή συμμετέχοντα ή διαγωνιζόμενο, σύμφωνα 

με την Διακήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του 

Διαγωνισμού και αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς 

«υπό»φακέλους: τον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τον 

Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και τον Φάκελο Οικονομικής 

Προσφοράς. 

• Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) ή «Επιτροπή Διαγωνισμού» (ή και 

«Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού»): 
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Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση / 

βαθμολόγηση των προσφορών συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται με τη διαδικασία 

του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και κάθε φορά με απόφαση του 

αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου. Η Επιτροπή 

λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις 

περί συλλογικών οργάνων και αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ 

των οποίων τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη (και ισάριθμα 

αναπληρωματικά) υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον 

φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, το δε πέμπτο (5ο) τακτικό μέλος 

(και ισάριθμο αναπληρωματικό) εξ΄ορισμού ορίζεται από το 

Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου. Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

είναι: Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, ως ορίζεται 

στην οικεία Διακήρυξη Η γνωμοδότηση επί της ουσιαστικής 

αξιολόγησης των προσφορών (δικαιολογητικών, στοιχείων και 

τεχνικού μέρους αυτών), η αποσφράγιση και γνωμοδότηση επί 

ουσιαστικής αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, της 

ανάδειξης μειοδοτών, της διεξαγωγής τυχόν διαπραγμάτευσης και 

της κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού της Διακήρυξης. Η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

(ΕΔΔΑΠ) γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών 

και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια του 

διαγωνισμού ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης. Τα πρακτικά της ΕΔΔΑΠ ως γνωμοδοτικές 

ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα.  

• Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών ή 

«Επιτροπή Προσφυγών»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, για την εξέταση και γνωμοδότηση 

επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον 

οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και με την διαδικασία που 

προβλέπεται από τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/10), αποτελούμενο 
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από τρία μέλη, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον 

φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό και τα οποία είναι διαφορετικά 

από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Έργο της 

είναι και η εξέταση και γνωμοδότηση επί τυχόν ενστάσεων 

(διοικητικών προσφυγών) για τους λόγους και με την διαδικασία 

που προβλέπεται από το άρθρο 15 § 5 του Π.Δ. 118/07. Πέραν των 

ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητας 

της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. 

Τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και 

Προδικαστικών Προσφυγών ως γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται 

εκτελεστού χαρακτήρα. 

• Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) ή 

«Επιτροπή Παραλαβής»: Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης (με τη διαδικασία του άρθρου 26 

του Ν. 4024/2011) και κάθε φορά με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, αποτελείται από τρία τακτικά μέλη (και ισάριθμα 

αναπληρωματικά), που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό έχει την ευθύνη για την 

επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την 

παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και η οποία λειτουργεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί 

συλλογικών οργάνων. 

• Προσωρινός Ανάδοχος : ο διαγωνιζόμενος, η προσφορά του οποίου 

έχει κριθεί ως η πλέον κατάλληλη και εκκρεμεί ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 17 της παρούσας 

Διακήρυξης.  

• Οριστικός Ανάδοχος: Ο/οι διαγωνιζόμενος/οι, που θα επιλεγεί/ουν 

και θα συνάψει/ουν Σύμβαση/σεις με την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην 

παρούσα Διακήρυξη. Η Σύμβαση προμηθειών της παρούσας, θα 
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καταρτιστεί βάσει του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος Γ της 

Διακήρυξης και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του έργου. 

• Σύμβαση: το συμβατικό κείμενο που θα υπογραφεί μεταξύ της 

αναθέτουσας αρχής και του οριστικού αναδόχου, μετά την οριστική 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε αυτόν. 

• Συμβατική αμοιβή: η οικονομική προσφορά του οριστικού 

Αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ. 

• Υπεύθυνη Δήλωση: Εννοείται η δήλωση κατά την παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει ή, σε 

περίπτωση αλλοδαπού διαγωνιζομένου, κείμενο ανάλογης 

αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 

προέλευσης του. Σε περίπτωση  Νομικού Προσώπου υπογράφεται 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα 

προς τούτο εκπρόσωπο  

• Εκπρόσωπος: Το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλει την 

προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν 

υποβάλλεται από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο - ή/και είναι παρόν 

κατά την αποσφράγιση της. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του διαγωνιζομένου ή πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο 

του ή, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

• Αντίκλητος : Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόμενος με δήλωση του, 

στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 

(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

τηλεομοιοτυπία (fax) κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις 

ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον 

διαγωνιζόμενο. 

1.4. Δημοσιότητα – Δαπάνες Δημοσίευσης: 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί, στον ελληνικό 

τύπο, ως ακολούθως: 
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1.4.2. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΚΑ.Δ. 

115243, ΦΕΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), 

δηλαδή την 29/08/2014 

1.4.3. Ημερομηνία δημοσίευσης σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα, 

ευρείας κυκλοφορίας (ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ), δηλαδή την 29/08/2014 

1.4.4. Ημερομηνία δημοσίευσης σε δεύτερη ημερήσια οικονομική 

εφημερίδα, ευρείας κυκλοφορίας (ΗΜΕΡΗΣΙΑ), δηλαδή την 

29/08/2014 

1.4.5. Ημερομηνία δημοσίευσης σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες 

του Νομού Λέσβου (ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ), 

δηλαδή την 29/08/2014. Ημερομηνία δημοσίευσης σε μία 

εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Λέσβου (ΠΟΛΙΤΙΚΑ), δηλαδή 

την 31/08/2014 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα 

κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 

σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, άρθρο 4, παρ. 3, όπως συμπληρώθηκε από τις 

διατάξεις του Ν. 3801/2009, άρθρο  46. 

 

1.4.6. Επίσης η περίληψη της διακήρυξης με Αριθ. Πρωτ. 

ΕΛΕ_2014_6938/27.08.2014: : 

 θα σταλεί για ενημέρωση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο 

ΕΒΕΑ και στα Επιμελητήρια Λέσβου, Λήμνου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, 

την 28/08/2014 

 θα αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα 

Διαύγεια), όπως προβλέπεται στην περ. 16 του άρθρου 2 του Ν 

3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις», την 27/08/2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΧ469Β7Λ-ΥΓΥ). 

1.4.7.Τέλος η παρούσα Διακήρυξη : 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

(www.ru.aegean.gr) την 28/08/2014. 

 θα σταλεί προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας του 

Ε.Π. και της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ την 28/08/2014. 

 

Άρθρο 2 

2 

Αντικείμενο– Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, στο πλαίσιο του 

έργου με τίτλο (11ΣΥΝ_8_1466) «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», 

Ακρωνύμιο BEACHTOUR της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις 

παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και 

τεχνολογικούς τομείς», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προκηρύσσει 

επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό προμήθειας οργάνων και 

εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, με τροποποίηση των τεχνικών 

προδιαγραφών (απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 

Ερευνών 131/26.05.2014, θέμα 11ii (με ΑΔΑ: ΒΙΙ9469Β7Λ-ΛΕΕ) για τα είδη της 

με Αριθ. Πρωτ. ΕΛΕ_2014_2332/19.03.2014 Διακήρυξης που η διαγωνιστική 

διαδικασία κηρύχθηκε άγονη, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο άρθρο 10 

και στο Παράρτημα Α’ της παρούσης Διακήρυξης. 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μέρος ή το σύνολο των ειδών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει (μετά από τουλάχιστον τριάντα 

(30) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης 

στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο) στις 

30 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Λόφος 
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Πανεπιστημίου, Κτήριο Επιστημών της Θάλασσας, 1ος όροφος), στη 

Μυτιλήνη. 

Άρθρο 3 

3 

Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη 

3.1. Εφαρμοστέα Νομοθεσία: 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι 

κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της 

παρούσας Διακήρυξης. 

 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης 

Ιουλίου 2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 

το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1260/1999», όπως έχει διορθωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ της 31ης 

Ιουλίου 2006 και έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010, 

 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης 

Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως 

έχει διορθωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ της 27ης Δεκεμβρίου 2006, 

 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισμό 

των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την 

εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 339/93 του Συμβουλίου»  όπως ισχύει σήμερα, 

 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της 30.11.2011 για την 

τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα 
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όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, 

 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» περί συντονισμού 

των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 , 

εφαρμοζόμενου αναλογικά όπου γίνεται ρητή αναφορά σε αυτό, 

 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 

2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του Π.Δ 432/1981 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα Α.Ε.Ι 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 

679/22.8.1996 (Φ.Ε.Κ.  Β΄ Αρ. φύλλου 826/10.09.1996), που εκδόθηκε κατ’ 

εξουσιοδότηση του εδ. γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994, η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 36 του Ν. 3848/2010, 

 του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05.06.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση 

των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) « Προμήθειες του δημοσίου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 2672/98 (ΦΕΚ 290Α/28.12.998) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 14  (Διακίνηση εγγράφων με 

ηλεκτρονικά μέσα). 

 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 του Ν. 2859/00, (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007-2013», (και ιδίως του άρθρου 7), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

3840/10 (ΦΕΚ 53Α) και ισχύει. 

 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α,) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες 

διατάξεις Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 46 Πληρωμή δαπάνης 

δημοσίευσης). 

 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 

 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) : «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000 

 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλε-

κτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.12), άρθρο 10 και ισχύει. 

 του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ Α 226/27.10.2011), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 

εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
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2012 - 2015, ειδικά το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης». 

 του Ν. 4250/2014, (ΦΕΚ Α 74 /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» και την ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/ΟΙΚ.8342/01.04.2014 (ΑΔΑ :  

ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) 

 την Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής 2006/0179/02 σχετικά με 

το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζονται στην ανάθεση συμβάσεων οι 

οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις 

δημόσιες συμβάσεις. 

 την Υπουργική Απόφαση 2037288/808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/96) «Καθορισμός 

του επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το Δημόσιο για 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 

 την Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου της 09/07/2008 «για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και 

κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου», 

 την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) με αρ. 

πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ Β 540/27.03.2008) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 την Υπουργική Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11.07.2014) «Καθορισμός 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που 

έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου», 

 Την με αρ. πρωτ. 5051/23.05.2011 Προκήρυξη της πράξης «Συνεργασία 

2011 -Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε 

εστιασμένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τομείς» και τον συνημμένο 

σε αυτήν Οδηγό Εφαρμογής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

(αποφάσεις με αρ. πρωτ. 6725/7.7.2011, 1521/9.8.2012, 551/21.1.2013 και 

2130/27.2.2013). 

 Τη συλλογική απόφαση έργου με κωδικό 2012ΣΕ01380007 της ΣΑΕ 013/8. 
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 Την με Αριθ. Πρωτ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ/21.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ39-ΘΚΠ) 

απόφαση χρηματοδότησης – υπαγωγής του έργου με τίτλου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ» (συντ. τίτλου: BEACHTOUR) 

και κωδικό  αριθμό 11ΣΥΝ_8_1466 των φορέων: 1) Εργαστήριο Φυσικής 

Γεωγραφίας, Τμήμα Γεωλογίας &  Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικό & 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), 2) Τμήμα Επιστημών της 

Θάλασσας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), 3) Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας 

(ΤΕΙ Αθήνας), 4) ΤεχΝΕΤρόπια ΕΠΕ και 5) TERRA SPATIUM AE (πρώην 

SPOT INFOTERRA HELLAS S.A.), στην πράξη «Συνεργασία 2011 - 

Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους 

ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας 

Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας 

Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική  Ανάπτυξη» και στο 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.)Αττικής, Α.Π. 3 

«Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής 

Σύγκλισης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 

εθνικούς πόρους. 

 Την υπ’ αριθ. 118/20.12.2013, θέμα 11β.iii (ΑΔΑ:ΒΙΨΨ469Β7Λ-00Γ) 

απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων και Προσφυγών των Διαγωνισμών του Ειδικού Λογαριασμού 

Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2014. 

 Την υπ΄ αριθ. 113/24.10.2013, θέμα 11i (με ΑΔΑ: ΒΛΓΕ469Β7Λ-2ΤΟ) 

απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διενέργεια του Ανοικτού Δημόσιου 

Διαγωνισμού με Αριθ. Πρωτ. ΕΛΕ_2014_2332/19.03.2014 

 Την υπ΄ αριθ. 131/26.05.2014, θέμα 11ii (με ΑΔΑ: ΒΙΙ9469Β7Λ-ΛΕΕ) 

απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του 
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Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διενέργεια του παρόντος Επαναληπτικού 

Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού. 

 Την υπ΄ αριθ. 134/4.07.2014, θέμα 12vi (με ΑΔΑ: 6ΒΣΩ469Β7Λ-7ΨΞ) 

απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου για την κατακύρωση μέρος των ειδών της με 

αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2014_2332/19.03.2014 Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου 

Διαγωνισμού Προμήθειας Οργάνων και Εξοπλισμού. 

 Την υπ΄ αριθ. 114/07.11.2013, θέμα 14i (ΑΔΑ : ΒΛ12469Β7Λ-ΔΗΣ) 

απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου ορισμού α) επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης γ) επιτροπών παραλαβής μετά από κλήρωση. 

 Την υπ΄ αριθ. 127/28.03.2014, θέμα 14i (ΑΔΑ : ΒΙ0Ρ469Β7Λ-8Τ8) απόφαση 

του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αντικατάσταση των μελών που 

συμμετέχουν στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του  Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού. 

 Το με Αριθ. Πρωτ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1835/07.08.2014 έγγραφο με θέμα 

«Έγκριση Διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

Οργάνων και Εξοπλισμού» στο έργο 11ΣΥΝ_8_1466 και προκήρυξης 

επαναληπτικού διαγωνισμού.  

 

3.2. Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη: 

Τα τεύχη του Διαγωνισμού, τα οποία, μετά την υπογραφή της 

σύμβασης, καθίστανται συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα 

ακόλουθα: 

3.2.1. Το συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη σχέδιο Σύμβασης. 

3.2.2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3.2.3. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

3.2.4. Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

3.2.5. Το συμβατικό κείμενο που θα υπογραφεί.  
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Άρθρο 4 

4 

Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Συμπληρωματικών 

Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων 

4.1. Παραλαβή τευχών Διαγωνισμού: 

Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα 

Παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της, διατίθεται σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής : http://www.ru.aegean.gr (άρθρο 32, παρ. 6 του ΠΔ 60/2007). Η 

Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των 

κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site). 

Η Διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή δωρεάν από την έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής (Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας, Γραμματεία, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, 

γραφ. ΙΣ.2.18, Μυτιλήνη, τ.κ. 81100, τηλ: +30 22510 36700, fax: +30 22510 36709, 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ) ή απο την Υπηρεσία, που διενεργεί τον 

διαγωνισμό  (Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, 

Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης 

Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 

ΙΣ.2.9, τηλ. +30 22510 36736, fax : +30 22510 36709, email : 

elepromitheies@aegean.gr), στη Μυτιλήνη και η παραλαβή της γίνεται είτε 

αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) καθημερινά από τις 8:00 

π.μ. έως και 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική διάθεση της Διακήρυξης από την 

ιστοσελίδα είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την έδρα της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής 

(courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την 

έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο 

με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, 

http://www.ru.aegean.gr/
mailto:elepromitheies@aegean.gr


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 19 από 147 

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η 

Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων 

παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Αντίστοιχα οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του Διαδικτύου θα πρέπει 

να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.ru.aegean.gr 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το 

αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας 

σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και 

εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα 

στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές 

κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.2. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων: 

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του 

Διαγωνισμού, εφόσον ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους, εγγράφως, έως 

και δώδεκα (12) ημέρες προ της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, 

αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 

προθεσμιών δεν εξετάζονται.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται οπωσδήποτε 

εγγράφως στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, 

Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης 

Συμβάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, 

(Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9, Μυτιλήνη, 

ΤΚ 81100 , αριθ. τηλ. +30 22510 36736, email : elepromitheies@aegean.gr). 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να 

γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να 

http://www.ru.aegean.gr/
mailto:elepromitheies@aegean.gr
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απαλλάσσει τους ενδιαφερομένους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα 

ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει 

σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του 

διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη 

διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά 

και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 

(http://www.ru.aegean.gr) καθ ' όλη την διάρκεια του διαγωνισμού. 

Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 5 

5 

Γλώσσα Διαδικασίας 

5.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε 

έγγραφο ή απόφαση τα οποία θα εκδίδονται από την αναθέτουσα αρχή 

θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. 

5.2.  Κάθε συνεννόηση μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και των 

ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού 

αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόμνημα των εν λόγω 

προσώπων που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

5.3. Οι ενδιαφερόμενοι, οι διαγωνιζόμενοι και ο προσωρινός ή οριστικός 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των 

τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την αναθέτουσα αρχή, με τον 

ορισμό και την παρουσία κατάλληλων διερμηνέων. 

5.4. Οι Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά 

που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από 

http://www.ru.aegean.gr/
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επίσημη μετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα 

οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  

 

Άρθρο 6 

6 

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

6.1. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο 

τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση 

διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της 

παρούσας Διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της 

εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο άρθρο 3.1 της 

παρούσας Διακήρυξης. 

6.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο 

διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων 

όλων των τευχών. 
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Άρθρο 7 

7 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

συμπράξεις αυτών που: 

7.1 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή  

7.2 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για το 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

7.3 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) 

υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ – ή  

7.4 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς 

συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσεις με την ΕΕ ή 

7.5 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή 

του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που 

έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους 

διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας 

εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα 

άρθρα 9, 14.1.2. και 17. 

 

Άρθρο 8 

8 

Προσωπική κατάσταση διαγωνιζομένων 

8.1. Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από το Διαγωνισμό, εφόσον 

συντρέχουν στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα τουλάχιστον από τα μέλη του (αν πρόκειται 

για κοινοπραξία ή ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων) μία 

τουλάχιστον από τις παρακάτω ιδιότητες: 
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8.1.1. εάν έχει καταδικασθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, ο ποινικά υπεύθυνος με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 

του ΠΔ 60/2007, ήτοι: 

8.1.1.1. για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

8.1.1.2. για το αδίκημα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 

και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

8.1.1.3. για το αδίκημα της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 

της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

8.1.1.4. για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες 

δραστηριότητες. 

8.1.2. Εάν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 

σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής του, για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεωκοπίας. 

8.1.3. Εάν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης αν έχει κινηθεί εναντίον του 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
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διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής 

διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / 

νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 

8.1.4. Εάν νομικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση, ή, για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, σε άλλες, ανάλογες, καταστάσεις 

και, επίσης, εάν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή, για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, υπό άλλες, ανάλογες, καταστάσεις. 

8.1.5. Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για 

ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη μόνο για το 

χρονικό αυτό διάστημα. 

8.1.6. Εάν έχει καταδικασθεί βάσει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, 

και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 

διαγωγή του. 

8.1.7. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές 

με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 

επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε 

με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα αρχή. 

8.1.8. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου. 

8.1.9. Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο 

της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου. 
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Άρθρο 9 

9 

Ειδική Τεχνική, Επαγγελματική και Χρηματοπιστωτική Ικανότητα 

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8 της 

παρούσας Διακήρυξης, οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική, 

επαγγελματική και χρηματοπιστωτική ικανότητα (Άρθ. 42, παρ. 2, Π.Δ. 

60/2007), κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14.1.2. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 10 

10 

Αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου/ων για το έργο 

προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο 

Μέρος Ζ, Παράρτημα Α της παρούσας Επαναληπτικής Διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με 

τίτλο (11ΣΥΝ_8_1466) «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», 

Ακρωνύμιο BEACHTOUR της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις 

παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και 

τεχνολογικούς τομείς», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο ή μέρος των ειδών. 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

Συνοπτικά, το αντικείμενο της προμήθειας, ο τόπος και χρόνος παράδοσης 

του δίδονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Τόπος Παράδοσης Χρόνος Παράδοσης 

1 6 

Αυτόματος 

υποθαλάσσιος 

σταθμηγράφος 

1 

Τμήμα Επιστημών της 

Θάλασσας Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, Μυτιλήνη. 

Κτίριο Επιστημών της 

Θάλασσας, Λόφος 

Πανεπιστημίου, όροφος 2ος, 

γραφείο Β19, Ομάδα 

Παράκτιας Μορφοδυναμικής 

& Διαχείρισης, τηλ. /φαξ: 

2251036858 Email: 

beachtour@marine.aegean.gr 

Σαράντα πέντε (45) 

ημερολογιακές 

ημέρες μετά την 

υπογραφή της 

σύμβασης 2 8 
Ηλεκτρομαγνητικ

ός ρευματογράφος 
1 

 

Άρθρο 11 

11 

Προϋπολογισμός του έργου 

11.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 

επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών 

(7.543,10€), χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των οχτώ χιλιάδων επτακοσίων 

πενήντα ευρώ (8.750,00 €), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. 

11.2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού επιμερίζεται, ως εξής: 

mailto:beachtour@marine.aegean.gr
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1 6 
Αυτόματος υποθαλάσσιος 

σταθμηγράφος 
1 862,07 137,93 1.000,00 

2 8 Ηλεκτρομαγνητικός ρευματογράφος 1 6.681,03 1.068,97 7.750,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 7.543,10 1.206,90 8.750,00 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από την κατηγορία δαπάνης του έργου: 7.1β, 

Δαπάνες για Όργανα & Εξοπλισμό. 

Η δαπάνη της ως άνω Πράξης έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό: 2012ΣΕ01380007 και κωδικό ΣΑΕ: 013/8. 

 

Άρθρο 12 

12 

Συμβατική Διάρκεια – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής 

12.1. Συμβατική Διάρκεια: 

Η διάρκεια της Σύμβασης είναι το χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία υπογραφής της έως και έξι (6) μήνες μετά. 

12.2. Αμοιβή Αναδόχου: 

12.2.1. Η οικονομική προσφορά του οριστικού Αναδόχου αποτελεί τη 

συμβατική του αμοιβή και δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ.  

12.2.2. Η αμοιβή του οριστικού Αναδόχου δεν αναθεωρείται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της Σύμβασης. 

12.2.3. Ο οριστικός Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της 

οικονομική προσφορά του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από 

αυτούς που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας και αναφέρονται 

στο άρθρο 22 της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, δεσμεύεται και 

για την ακρίβεια των υπολογισμών, με βάση τους οποίους θα 

διαμορφώσει την οικονομική προσφορά του. 
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12.2.4. Όλα τα χρηματικά ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται 

από την Αναθέτουσα Αρχή θα εκφράζονται σε ευρώ, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

12.3. Τρόπος Πληρωμής: 

Το τίμημα, για τον Ανάδοχο, είναι αυτό που αντιστοιχεί στη συνολική τιμή 

των ειδών που του κατακυρώθηκαν. Δεν προβλέπεται η χορήγηση 

προκαταβολής.  

Η πληρωμή του τιμήματος των ειδών που θα κατακυρωθούν στον Ανάδοχος, 

θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, από την 

Επιτροπή Παραλαβής. Το συμφωνημένο τίμημα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου 

σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο δημόσιο.  

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και 

κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα 

κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 

σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, άρθρο 4, παρ. 3, όπως συμπληρώθηκε από τις 

διατάξεις του Ν. 3801/2009, άρθρο  46. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 

167/Α/23.07.2013). 

Επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α θα γίνει  κράτηση ύψους 0,10% 

βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 και τέλους χαρτοσήμου 3%, επί 

του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις ως άνω πληρωμές 

αποτελεί η καταβολή από την Εποπτεύουσα Αρχή, του χρηματικού ποσού 

που αντιστοιχεί. 
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ΜΕΡΟΣ Δ’: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Άρθρο 13 

13 

Τόπος, Τρόπος και Χρόνος υποβολής της Προσφοράς 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η 

συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του 

διαγωνιζομένου νομικού προσώπου.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 

αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, 

είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι: 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Κτήριο Διοίκησης, 

Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.18, 811 00 Μυτιλήνη, μέχρι και την 

προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 29η 

Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους πρωτοκολλούνται και σε κάθε 

φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα 

καταχώρησης. 

Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη, ημερομηνία και ώρα 

της παρούσης Διακήρυξης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή 

αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας 

Αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα 

περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα υποβολής τους.  
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Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

Προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων 

παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την 

καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 

έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή 

της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Προσφορές που περιέρχονται στην Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια 

του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών, η οποία παραλαμβάνει τις 

προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας, που καθορίζεται στη 

διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες, που 

κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.  

 

Άρθρο 14 

14 

Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο 

φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα 

Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 

προσδιορίζονται στα  άρθρα 14.1.1, 14.1.2. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει 

να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
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Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, τα οποία προσδιορίζονται στο 

άρθρο 14.2. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία 

της Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, τα οποία 

προσδιορίζονται στο άρθρο 14.3 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής. 

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), 

εκτός των τεχνικών φυλλαδίων, 

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Οικονομική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο, 

- ένα (1) αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), που 

θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής 

Προσφοράς. 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
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  για τις ανάγκες του έργου με τίτλο (κωδικός 11ΣΥΝ_8_1466) 

«ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ» και Ακρώνυμο 

BEACHTOUR 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 

ΕΛΕ_2014_6937/27.08.2014 

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ. 

ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Να μην αποσφραγιστεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το 

πρωτόκολλο 

 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, 

αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

του διαγωνιζομένου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 

επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα 

συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 

στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, 

πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να 

μονογράφεται από τον διαγωνιζόμενο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου 
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είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, 

σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.  

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή 

τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι 

σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», 

«συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να 

φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην 

Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον διαγωνιζόμενο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών προσυπογράφει το 

ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο 

συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι 

προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, 

είναι υποχρεωτικό για τον διαγωνιζόμενο να αναφέρει σε συνοδευτικό 

πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο διαγωνιζόμενος 

είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών 

εκτέλεσης της Προμήθειας, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης 

υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται 

αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
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τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή 

η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των διαγωνιζομένων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 

ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

14.1.Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει ο 

διαγωνιζόμενος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και 

τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία 

προσδιορίζονται στα άρθρα: 

14.1.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση 

(σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά 

μαζί με την Προσφορά 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», 

σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του 

διαγωνιζομένου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 
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4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο το 

αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 

14.1.3 Εγγύηση Συμμετοχής.  

ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986, 

όπως εκάστοτε ισχύει, με αναγραφόμενη 

ημερομηνία εντός των τελευταίων 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των προσφορών, στις οποίες θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού και στις οποίες ο 

διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι: 

Α: 

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

στο πρόσωπό του από τους 

αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 

60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών 

προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει 

κινηθεί εναντίον του διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού, 

προπτωχευτικής διαδικασίας 

εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών 

ΝΑΙ   
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προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία). 

3. Είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε 

οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

κοινωνικής ασφάλισης και τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς ή της κατάθεσής της στο 

ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο 

οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας 

και το ειδικό επάγγελμά του (τα 

αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα 

Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 

ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης 

τους και το ειδικό επάγγελμα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί 

προσωρινός Ανάδοχος, θα 

προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) 

από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση 

της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους 

δικαιολογητικά Κατακύρωσης άρθρου 

17 της παρούσας Διακήρυξης. 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, 

ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα. 

7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του 

διαγωνιζομένου (σημ.: εφόσον 

πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι 

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 

αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. 

και Ι.Κ.Ε. οι διαχειριστές αυτής, 

εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος 
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και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου 

νομικού προσώπου), καθώς και στην 

περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος 

είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι 

μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

Προσφοράς τους ή της κατάθεσής 

στης στο ταχυδρομείο:  

i. Δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 43 του 

ΠΔ 60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) 

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 

αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) 

απάτη, κατά την έννοια του 

άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 

με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) 

νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται από το άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 

για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για την νομιμοποίηση 
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εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες 

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεωκοπίας. 

Β: 

1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 

σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα. 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό 

από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με 

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 

Γ: 

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση 

και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα 

τους όρους της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα 

αποζημίωσης για απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή 

διακοπής του διαγωνισμού. 

3.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριμένα: : 

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο 

έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή 

αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το 

πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των 

εταίρων περί εκπροσώπησης του 

νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο 

οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό 

του διαγωνιζομένου) για 

υπογραφή και υποβολή 

Προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την 

Προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένα άτομο ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της 

εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία 

υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ο.Ε, Ε.Ε και 

Ι.Κ.Ε.: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με 

όλα τα μέχρι σήμερα 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού/ μη λύσης της 

εταιρείας. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής 

τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένα, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Φυσικό 

Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση ή 

κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να 

καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

ανάλογα με την περίπτωση 

(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό 

νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου 

κάθε Μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη 

συμμετοχή του Μέλους:  

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

 στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται 

με τη μέγιστη δυνατή  σαφήνεια το 

μέρος της προμήθειας (φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο) που 

αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο 

της Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο 

για το συντονισμό και τη διοίκηση 

όλων των Μελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας (leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι 

αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την 

ευθύνη για την εκπλήρωση της 

προμήθειας 

 να ορίζεται (με συμβολαιογραφική 

πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) 

κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας και των μελών της για 

τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και 

την εκπροσώπηση της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας και των μελών της 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του διαγωνιζομένου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο 

πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 

Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του διαγωνιζομένου, στην οποία θα 

βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 
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14.1.2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με 

ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 

εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 

Δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 45 και την παρ. 2, άρθρο 

46 του ΠΔ 60/2007 (για Έλληνες Πολίτες, Αλλοδαπούς, Νομικά Πρόσωπα 

Ημεδαπά ή Αλλοδαπά, Συνεταιρισμούς, Ενώσεις / Κοινοπραξίες) 

 

14.1.2.1 Απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να αποδείξει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με την υποβολή των ακολούθων : 

(i) αντίγραφο ή απόσπασμα των ισολογισμών της επιχείρησης των 

τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, και 

(ii) υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί του 

συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, για 

εκτέλεση παρόμοιων εργασιών, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους 

του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 

Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο συμμετέχων 

προκειμένου αυτός να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε μέσο ετήσιο 

κύκλο εργασιών (σε παρόμοια ή αντίστοιχα είδη με τα 

προκηρυσσόμενα) για το ανωτέρω διάστημα, ύψους τουλάχιστον ίσου 

με το 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) του αντίστοιχου 

Είδους ή Ειδών της παρούσας. Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών, ο 

μέσος όρος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των 

γινομένων του ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των 

εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση / 

κοινοπραξία. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς 

για τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις ή δεν έχει υποχρέωση έκδοσης 
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ισολογισμών ή εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, κατά χρονικό διάστημα 

που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, μπορεί να 

καταθέσει ισοδύναμα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των 

αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων. 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά 

χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών κατά το 

διάστημα αυτό. 

Εάν για οποιαδήποτε εύλογη αιτία ο διαγωνιζόμενος αδυνατεί να 

προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται μπορεί να αποδείξει την οικονομική 

και χρηματοπιστωτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το 

οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατάλληλο. 

14.1.2.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

1. Ο διαγωνιζόμενος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα 

οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και 

ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση προμήθειας. Ο 

διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 

προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός 

του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης: 

1.1 Παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του διαγωνιζομένου: 

- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, 

κανάλια εξυπηρέτησης,  

- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης  

- προϊόντα και υπηρεσίες  

1.2 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει 

υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεση 

προμήθειας, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον 

παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Περιγραφή τμήματος προμήθειας Επωνυμία Ημερομηνία 
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που προτίθεται ο διαγωνιζόμενος 

να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Υπεργολάβ

ου 

Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό συνεργασίας θα περιλαμβάνει πλήρη 

περιγραφή των εργασιών που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος στο πλαίσιο 

της προμήθειας, καθώς και ποσοτικά στοιχεία συμμετοχής του, αλλά σε 

καμία περίπτωση οικονομικά στοιχεία. 

Εκτιμάται ωστόσο ότι στο πνεύμα της αρχής της αναλογικότητας η 

συμμετοχή υπεργολάβων στην προσφορά ενός διαγωνιζόμενου δεν 

μπορεί να είναι σε ποσοστό τόσο μεγάλη ώστε να αφορά στο σύνολο ή 

στο μεγαλύτερο μέρος της σύμβασης, προκειμένου να μην 

υποκαθίσταται ουσιαστικά ο προσφέρων ή να πρόκειται για άλλη 

μορφή σύμπραξης (ένωση προσώπων ή δάνεια εμπειρία) που διέπεται 

από άλλες προϋποθέσεις εφαρμογής. 

2. Για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας και τεχνογνωσίας 

του, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει με την Προσφορά του 

(εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης: 

2.1  Πίνακα των κυριότερων προμηθειών που εκτέλεσε ή στα οποία 

συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι 

αντίστοιχες με την υπό ανάθεση προμήθεια.  

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο 

διαγωνιζόμενος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε  μία (1) 

αντίστοιχη, με την προκηρυσσόμενη, προμήθεια, τα τελευταία πέντε 

(5) έτη, με επιτυχία. 

Αντίστοιχη Προμήθεια ορίζεται μία Προμήθεια, που αφορά σε όμοιο ή 

ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο. 

Ολοκλήρωση μίας Προμήθειας με επιτυχία νοείται ως, η εντός αρχικού 

χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των 

προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση μίας αντίστοιχης προμήθειας, 
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η οποία, προσέθεσε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη 

σε σχέση δηλ. με τους αρχικούς στόχους (scope), υπό τους οποίους, του 

ανατέθηκε η προμήθεια. 

Ο Πίνακας των κυριότερων προμηθειών πρέπει να συνταχθεί 

σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
Α
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Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της 

εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος της 

Προμήθειας όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο 

παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική 

διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 

παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί 

από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο 

τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού 

όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική 
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Σύμβαση Προμήθειας. 

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα 

επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με 

απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους 

οποίους αναφέρει ο διαγωνιζόμενος.  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1.  Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

δύναται να ζητήσει από τον διαγωνιζόμενο διευκρινίσεις επί των 

ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει 

επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη 

του σχετικού αιτήματος. 

2.  Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 

τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι 

τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην 

ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της 

προσφοράς και όχι εκ των υστέρων. 

3.  Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται 

αθροιστικά και όχι αναγκαστικά από κάθε μέλος της ξεχωριστά. 

4.  Κάθε διαγωνιζόμενος, προκειμένου να αποδείξει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια και τις τεχνικές ή / και 

επαγγελματικές του ικανότητες στην εκτέλεση παρόμοιων προμηθειών, 

μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, προς τους 

οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από τη 

νομική φύση τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξει 

ότι όντως βρίσκονται στη διάθεσή του τα μέσα των εν λόγω φορέων που 

είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης.  Υπό την ανωτέρω 

έννοια, διαγωνιζόμενος που δεν πληροί αφ’ εαυτού τις ελάχιστες 

ανωτέρω απαιτήσεις, μπορεί να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία άλλων 

φορέων, συνοδευόμενα όμως, επί ποινή αποκλεισμού, από τα κάτωθι 
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έγγραφα: 

i. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας), 

υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα αυτού 

(με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) η οποία θα 

απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα 

αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο συμμετέχων καταστεί 

Ανάδοχος, ο φορέας θα θέσει στη διάθεσή του, για όλη την 

καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική περίοδο, τους πόρους 

και τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω 

στοιχεία: 

1. την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του φορέα, 

2. την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του συμμετέχοντα 

3. τον αριθμό της Διακήρυξης 

4. το είδος και την έκταση των πόρων και μέσων που θα 

τεθούν στη διάθεση του συμμετέχοντα για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

ii. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας), 

υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντα 

(με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) η οποία θα 

απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην οποία θα 

αναφέρεται ότι ο υποβάλλων προσφορά πρόκειται όντως να 

κάνει χρήση των οποιασδήποτε φύσης μέσων που επικαλείται 

κατά την καλυπτόμενη από τη σύμβαση χρονική περίοδο. 

Το εν λόγω τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να πληροί τις 

προϋποθέσεις του Άρθρου 8 της παρούσας Διακήρυξης.  

Σημειώνεται ότι οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν ουδεμία Συμβατική Σχέση 

με την Αναθέτουσα Αρχή.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή 

συμπληρωματικά στοιχεία επί των ανωτέρω, προκειμένου να 

διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι του άρθρου 45, 

παρ. 2 και άρθρου 46, παρ. 3 του ΠΔ 60/2007. 

5.  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της 

ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 14.1.3 Εγγύηση Συμμετοχής. 

Η Προσφορά του διαγωνιζομένου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για τα 

είδη, για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. Το ποσό της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 

προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αναλογεί 

στα είδη, για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.  

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο 

τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι 

εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό 

ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς 

συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία 

για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης 

εγγυήσεων. 

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος 

από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη 

σύμφωνα με το Παράρτημα Ε του Μέρους Ζ της παρούσας Διακήρυξης. 

Οποιαδήποτε απόκλιση της υποβαλλόμενης εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής διαγωνιζομένου από το εν λόγω υπόδειγμα (π.χ. αφαίρεση ή 
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προσθήκη λέξεων ή προτάσεων) συνιστά λόγο αποκλεισμού της 

προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ο οριστικός Ανάδοχος, στον οποίο έχει κατακυρωθεί η 

προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως 

τη Σύμβαση ή να καταθέσει -προ της υπογραφής της Σύμβασης- την 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα 

οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο 

Διαγωνισμό, κηρύσσεται (σύμφωνα με το άρθρο 34.1 του Π.Δ. 118/2007) 

έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) 

τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς. Η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον/στους οριστικό/ούς 

Ανάδοχος/ους εντός τριών (3) ημερών από την κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης και από την υπογραφή της Σύμβασης. Η 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 

διαγωνιζομένους εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας 

για την άσκηση της προβλεπομένης ενδικοφανούς προσφυγής ή του 

προβλεπομένου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του 

προβλεπομένου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην Αναθέτουσα Αρχή (άρθρο 4, του 

Ν. 4156/2013, ΦΕΚ Α/122/31.05.2013) 

 

14.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο διαγωνιζόμενος 

πρέπει να περιέχει τα παρακάτω σε σειρά: 

1. Συμπληρωμένο τον «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του Μέρους Ζ. 

Παράρτημα Α της παρούσας Διακήρυξης Ο πίνακας πρέπει να είναι 

συμπληρωμένος με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση του Πίνακα 

στο Παράρτημα Α. 
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2. Τεκμηριωτικό υλικό για τα όργανα και τον εξοπλισμό (εγχειρίδια, 

τεχνικά φυλλάδια, κλπ.) 

3. Έγγραφη δήλωση του διαγωνιζομένου ότι θα παρέχει κάθε απαιτούμενη 

υποστήριξη (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς την  

Αναθέτουσα για την επιτυχή εγκατάσταση των ειδών. 

4. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (ή περίοδο διατήρησης) ο 

διαγωνιζόμενος εγγυάται με Έγγραφη Δήλωση, νομίμως επικυρωμένη, 

την οποία θα συμπεριλάβει εντός του φακέλου, τα ακόλουθα (ελάχιστες 

απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής) : 

 Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών των οργάνων και του 

εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή 

διατήρησης) που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί 

να είναι μικρότερο της διάρκειας εγγύησης που ορίζεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές για κάθε είδος, και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η 

εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη των ειδών των οργάνων και του 

εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την προσωρινή παραλαβή τους, 

πλήρως συναρμολογημένων και έτοιμων για λειτουργία. 

 Την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, που οφείλεται σε 

σφάλματα λογισμικού (όπου ισχύει). 

 Τα έξοδα αποστολής των ειδών (οργάνων και εξοπλισμού) και των 

ανταλλακτικών, που μπορεί να προκύψουν λόγω δυσλειτουργίας κατά την 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα βαρύνουν τον 

Ανάδοχο.  

 Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς τηλεφωνικώς ή με Fax. 

Είναι επίσης ιδιαίτερα επιθυμητή η επικοινωνία μέσω Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου. 

 Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να 

διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 

επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά 

και θα αξιολογηθεί προς όφελός του.    

 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της 
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περιόδου εγγύησης όλες τις αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (updates, patches) 

του λογισμικού (όπου ζητείται λογισμικό στις τεχνικές προδιαγραφές). 

 Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόμενη 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) με 

δαπάνες του διαγωνιζομένου και η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται για 

οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την συνήθη και ορθή 

χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, 

ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης 

συμπεριλαμβανόμενων και όλων των δαπανών ταξιδίου, με σκοπό 

αποκατάσταση βλάβης, τεχνικού του διαγωνιζομένου στον τόπο που 

βρίσκεται εγκαταστημένο το συγκεκριμένο είδος. Η εργασία θα πρέπει να 

είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της 

θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή 

αμέλεια του Ανάδοχος να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει η 

Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του διαγωνιζομένου.  

 Καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται 

για την αποκατάσταση λειτουργίας των ειδών εντός το αργότερο δέκα (10) 

εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του (fax ή email). Η 

αποκατάσταση γίνεται μόνο μέσω επισκευής ή αντικατάστασης. 

 Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) των 

ειδών, που θα προσφέρει, τον χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης 

καθώς και τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να 

αντιμετωπίσει τις ανάγκες, που παρουσιάζονται για service και επισκευές 

κατά περίπτωση. Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης 

καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) μικρότερη αυτής που ζητείται στις 

τεχνικές προδιαγραφές, ή προσφερόμενες υπηρεσίες λιγότερες των 

ελαχίστων απαιτούμενων, ή διάστημα απόκρισης σε περίπτωση βλάβης / 

δυσλειτουργίας μεγαλύτερου του ζητούμενου (εφόσον ζητείται από τις 

τεχνικές προδιαγραφές), ή / και διάστημα αποκατάστασης βλάβης 
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μεγαλύτερο του ζητουμένου από την επόμενη της έγγραφης ζήτησης 

(εφόσον ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές), θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζομένων να 

προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) 

μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης ή/και υπηρεσίες στο διάστημα αυτό 

επιπλέον των ελαχίστων απαιτήσεων της  Αναθέτουσας Αρχής ή/και 

διάστημα αποκατάστασης βλάβης μικρότερο του ζητουμένου. 

5. Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης των προσφερθέντων ειδών, ετοίμων καθ΄ 

όλα προς εγκατάσταση 

6. Αντίγραφα πιστοποιητικού CE 

7. Πιστοποιητικά ISO των κατασκευαστών. Οι κατασκευαστές των 

προσφερθέντων ειδών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO ή άλλο ισοδύναμο από διαπιστευμένους οργανισμούς ή 

ινστιτούτα πιστοποίησης. Η βεβαίωση αυτής της πιστοποίησης θα πρέπει 

να περιλαμβάνεται από τους διαγωνιζόμενους στον φάκελο τεχνικής 

προσφοράς. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται 

δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ και δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 18, 

παρ.3 του Π.Δ. 118/2007  

Συμπληρωμένο Πίνακα, των προς προμήθεια υλικών για την υλοποίηση 

της προμήθειας με τις ακόλουθες στήλες: «Περιγραφή Ειδών», 

«Επιχειρηματική Μονάδα Κατασκευής» «Τόπος Εγκατάστασης 

Επιχειρηματική Μονάδα Κατασκευής», σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 

του Π.Δ. 118/2007. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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9. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το 

απαιτούμενο για την υλοποίηση της προμήθειας, υλικό σε δική του 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά του δηλώνει την 

επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 

προσφερόμενο υλικό και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης  ο 

διαγωνιζόμενος στην προσφορά του πρέπει να επισυνάψει και  υπεύθυνη 

δήλωση του, προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας, η οποία να αναφέρει ότι η κατασκευή των  τελικών προϊόντων  

θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 

ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του 

την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον Ανάδοχος υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή, 

σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ.3 του Π.Δ. 118/2007.   

 

14.3 Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς: 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο 

διαγωνιζόμενος για τα είδη που προσφέρει, πρέπει να περιέχει 

συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Β του 

Μέρους Ζ της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι τιμές των διαγωνιζομένων που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο 

είδος θα εκφράζονται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι 

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 

ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

από την παρούσα Διακήρυξη.  

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο διαγωνιζόμενος θα καθορίζει το 

ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την 

ΕΔΔΑΠ. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 

αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε 
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προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν 

επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 

επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της 

συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που κρίνεται πλέον συμφέρουσα για την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

Επίσης σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί έστω και ένα πεδίο του 

Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρους ως προς τον τρόπο πληρωμής 

του προμηθευτή από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας. 

 

14.4 Γενικές Διατάξεις 

14.4.1.Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να 

υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα σύμφωνα με το Ν. 

4250/2014 (ΦΕΚ Α 74 /26.03.2014) .  

14.4.2. Σε περίπτωση κατά την οποία στη χώρα εγκατάστασης του 

διαγωνιζόμενου ή μέλους αυτού δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω  

περιπτώσεις, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση  ή 

δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας 

αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση ή δήλωση, αυτή  αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού.  
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14.4.3. Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπό οικονομικό 

φορέα και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα 

διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο 

της χώρας του διαγωνιζόμενου, είτε με την επίθεση της σφραγίδας 

«Apostile» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 ‐που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/84‐, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η 

επίσημη μετάφραση των εν λόγω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα 

μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την 

έννοια του Άρθρου  53 του Κώδικα περί δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία.  

14.4.4.Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το 

αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια του Άρθρου 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας  

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.  

14.4.5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 

Εκατόν Ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της Διενέργειας του 

Διαγωνισμού (Π.Δ. 118/2007).  

Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 

από την παρούσα Διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη έπειτα από 

εισήγηση της ΕΔΔΑΠ.  

14.4.6. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 

εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, 

κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα Εκατόν Ογδόντα (180) ημερών. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
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συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 

επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 

ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι (Άρθρο 

13, Π.Δ. 118/2007). Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

Διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.   

14.4.7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς και μόνο επί νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι Διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την ΕΔΔΑΠ.  

14.4.8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 

αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από εισήγηση της ΕΔΔΑΠ.  

14.4.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 

προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον Διαγωνιζόμενο. Ο Πρόεδρος δε και τα μέλη της 

ΕΔΔΑΠ κατά το σχετικό έλεγχο, μονογράφει την τυχόν διόρθωση ή 

προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, μετά από εισήγηση της ΕΔΔΑΠ.  

14.4.10. Ο κάθε διαγωνιζόμενος, έχει δικαίωμα να καταθέσει μία και 

μοναδική προσφορά για το έργο. Δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές 

προσφορές.  

14.4.11. Η τήρηση όλων των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου 

τίθεται επί ποινή αποκλεισμού. Ιδίως, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

προσφορές που παρουσιάζουν οποιαδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης και των λοιπών τευχών. 

 

Άρθρο 15 

15 

Κριτήριο Κατακύρωσης  

15.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται, κατά τη διαδικασία που 

ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας Διακήρυξης, στον διαγωνιζόμενο 

που έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά ανά είδος, κατά τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω, εκ των 

διαγωνιζομένων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ότι πληρούν 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

15.2. Απόρριψη λόγω χαμηλών προσφορών: Για τις προσφορές που κρίνονται 

από την Επιτροπή ως ασυνήθιστα χαμηλές, η ΕΔΔΑΠ δύναται να 

ζητήσει  εγγράφως διευκρινίσεις για την αιτιολόγηση και ανάλυση της 

Οικονομικής του Προσφοράς. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι 

παρασχεθείσες διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς  και δεν διασφαλίζουν 

την ομαλή,  ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση τού έργου τότε μπορεί να 

τις απορρίψει και η συνολική Προσφορά θα απορρίπτεται.   

15.3. Για την εξεύρεση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά 

αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, 

λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:  

> Η τιμή. 

> Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης  

Η ΕΔΔΑΠ λαμβάνει υπόψη της: 

 τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης,  

 τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές, 

τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και τους συντελεστές βαρύτητας 

15.4. Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην της προσφερόμενης 

τιμής, κατατάσσονται στις ακόλουθες ομάδες, με τον αντίστοιχο 

συντελεστή βαρύτητας: 

 

 

ΟΜΑΔΑ 

Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.1 
Συμφωνία προσφερόμενων ειδών με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές (πλην της εγγύησης καλής 
70% 
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λειτουργίας) 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 70% 

ΟΜΑΔΑ 

Β’ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Β.1 
Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή 

διατήρησης 
15% 

Β.2 
Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) μετά την πώληση 

και τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του Ανάδοχου 
5% 

Β.3 

Ανταλλακτικά (χρόνος δέσμευσης για εξασφάλιση 

ανταλλακτικών και χρόνος ανταπόκρισης στην 

ζήτηση τους) 

5% 

Β.4 Χρόνος παράδοσης ειδών  5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 30% 

 

15.5. Η βαθμολογία κάθε επιμέρους στοιχείου είναι 100 βαθμοί, όταν 

καλύπτονται επακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι της παρούσας 

Διακήρυξης και 110, όταν η προσφορά υπερκαλύπτει τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία 

του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η 

συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. 

15.6. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται εκείνη 

που έχει τον μικρότερο λόγο, στρογγυλοποιημένο στο τέταρτο δεκαδικό 

ψηφίο, που προκύπτει από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

Τιμή Προσφοράς  

χωρίς ΦΠΑ 

Λ = --------------------------------------- 

Σταθμισμένη Βαθμολογία  

της Τεχνικής Προσφοράς 
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Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μικρότερο λόγο Λ. 

 

Άρθρο 16 

16 

Διαγωνιστική Διαδικασία 

Για τη διαδικασία διενέργειας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού, έχει συγκροτηθεί η ΕΔΔΑΠ (Συνεδριάσεις 114/07.11.2013, θέμα 

14i με ΑΔΑ : ΒΛ12469Β7Λ-ΔΗΣ και 127/28.03.2014 θέμα 14i με ΑΔΑ : 

ΒΙ0Ρ469Β7Λ-8Τ8, αρμοδίου οργάνου Αναθέτουσας Αρχής), η οποία λειτουργεί 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης.  

Κάθε προσφορά κατά την παραλαβή της από την Γραμματεία της 

Αναθέτουσας Αρχής πρωτοκολλείται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο 

αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία καταχώρησης. Τα στοιχεία αυτά 

αναγράφονται στο πρακτικό της ΕΔΔΑΠ. Οι παραληφθέντες φάκελοι 

φυλάσσονται από την Υπηρεσία, που διενεργεί τον διαγωνισμό και 

παραδίδονται στην ΕΔΔΑΠ την ημέρα και ώρα διενέργειας διαγωνισμού. 

16.1 Διενέργεια Διαγωνισμού- Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί 

και παραληφθεί, γίνεται δημόσια από την ΕΔΔΑΠ παρουσία των 

διαγωνιζομένων, που έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του 

νομίμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει (μετά από τουλάχιστον τριάντα 

(30) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης 

στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο) στις 

30 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Λόφος 

Πανεπιστημίου, Κτήριο Επιστημών της Θάλασσας, 1ος όροφος),  στη 

Μυτιλήνη. 
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Προσφορές που υποβάλλονται στην ΕΔΔΑΠ μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

Προσφορών (ένας για κάθε διαγωνιζόμενο) θα έχουν δικαίωμα να εξετάσουν 

τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι η 

γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών δεν θα εμποδίζει την εφαρμογή της 

κείμενης νομοθεσίας, δεν θα είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, δεν 

θα θίγει τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, ή δεν θα βλάπτει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των 

οικονομικών φορέων. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

1ο στάδιο: Αποσφράγιση ενιαίου Κυρίως Φακέλου και του Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και έλεγχος αυτών. 

Η ΕΔΔΑΠ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, οι δικαιούμενοι να 

παρευρίσκονται (διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι 

τους) στη διαδικασία λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό. 

Οι προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά στο πρακτικό της ΕΔΔΑΠ, στο 

οποίο ειδικότερα καταγράφονται: 

 η σειρά παραλαβής  

 η επωνυμία του διαγωνιζόμενου 

 ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. 

Σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η 

ημερομηνία καταχώρησης. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την 

παρακάτω διαδικασία: 

Η ΕΔΔΑΠ μονογράφει και αποσφραγίζει τους ενιαίους σφραγισμένους 

κυρίους φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε έναν 

από αυτούς, τρεις (3) επιμέρους φάκελοι, δηλαδή ένας μόνον επιμέρους 
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φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ένας 

τουλάχιστον επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

και ένας μόνον επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί εξωτερικά με τον ίδιο  αριθμό 

πρωτοκόλλου που έχει ο  ενιαίος κυρίως φάκελος της προσφοράς και τους 

μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν και οι τρεις ως άνω επιμέρους φάκελοι, ο 

διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και 

οι υποβληθέντες επιμέρους φάκελοι παραμένουν κλειστοί και διαβιβάζονται 

στην Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν να 

τοποθετηθούν σε έναν μόνον φάκελο, τότε οι φάκελοι με την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μπορούν να είναι περισσότεροι του ενός με 

αντίστοιχες ενδείξεις (πχ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1/2» και «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2/2»). 

Στην συνέχεια η ΕΔΔΑΠ προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η ΕΔΔΑΠ ελέγχει την εγκυρότητα και 

την πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα του 

φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. Μετά την 

αποσφράγιση των προσφορών η ΕΔΔΑΠ προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού, 

που περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο εμφανίζονται όλοι οι διαγωνιζόμενοι, 

που υπέβαλαν προσφορά, το υπογράφει και σφραγίζει. Η ΕΔΔΑΠ, σε κλειστή 

συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ανάλογα με τον αριθμό 

και τον όγκο των δικαιολογητικών η ΕΔΔΑΠ, δύναται να ελέγξει το 

περιεχόμενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής, σε επόμενη συνεδρίαση. Όλα τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό αριθμούνται, μονογράφονται 

όλα τα φύλλα απ' όλα τα μέλη της ΕΔΔΑΠ. 

Η ΕΔΔΑΠ ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί καθώς και της Εγγύησης Συμμετοχής. Επί 

πλέον ελέγχεται η εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

της παρούσης.  
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Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής η ΕΔΔΑΠ συντάσσει Πρακτικό (το οποίο 

αποτελεί την εισήγησή της και υπογράφεται από τα μέλη της) προς το 

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση της απόφασης 

έγκρισης του Πρακτικού σχετικά με την αποδοχή ή αιτιολογημένου 

αποκλεισμού από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που 

έχουν υποβάλει στο φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής ελλιπή στοιχεία ή 

των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους 

της παρούσας Διακήρυξης. 

Το Πρακτικό κοινοποιείται στους διαγωνιζομένους με αποδεικτικό 

παραλαβής, για την τυχόν υποβολή προσφυγών. Με την ίδια απόφαση 

δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της 

αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών για τους διαγωνιζομένους, των 

οποίων η προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής έχει γίνει 

αποδεκτή. 

2ο στάδιο: Αποσφράγιση επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς και 

έλεγχος / αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών  

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, η Υπηρεσία διενέργειας 

διαγωνισμού ενημερώνει σχετικά τους διαγωνιζομένους, των οποίων οι 

προσφορές δεν αποκλείστηκαν στο προηγούμενο στάδιο, για την ημερομηνία 

και ώρα αποσφράγισης των επιμέρους φακέλων των τεχνικών προσφορών, 

με σχετική ανακοίνωση που τους αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (fax) ή 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον, προ της 

ημερομηνίας αποσφράγισης τεχνικών προσφορών.  

Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν 

να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι διαγωνιζόμενοι σε αυτό το στάδιο 

του διαγωνισμού. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το 

ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους δεν είναι υποχρεωμένο να 
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ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων ή των προσφορών τους ως 

προς τους όρους της Διακήρυξης. 

Σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων της παρούσας Διακήρυξης, η ΕΔΔΑΠ 

αποκλείει τον διαγωνιζόμενο από την συνέχεια της διαδικασίας του 

διαγωνισμού, αιτιολογώντας την απόφαση της. 

Στην ίδια ανοικτή διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού η ΕΔΔΑΠ 

προχωρά και στην αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, με την σειρά αριθμήσεως τους και αφού προηγουμένως δείξει 

ότι δεν παραβιάστηκε η αποσφράγιση τους. Στη συνέχεια κάθε μέλος της 

μονογράφει κατά φύλλο τα περιεχόμενα τους. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνδιαγωνιζομένους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο 

διαγωνιζόμενος οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 

θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου, που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

διαγωνιζομένου. 

Η ΕΔΔΑΠ με πρόσκληση προς τους διαγωνιζόμενους καθορίζει τον τόπο και 

τον χρόνο πρόσβασης στα δικαιολογητικά κάθε σταδίου. 

Όσοι από τους διαγωνιζομένους δικαιούνται και το επιθυμούν, μπορούν να 

πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών που υποβλήθηκαν 

νόμιμα, ύστερα από σχετική ειδοποίηση τους από την ΕΔΔΑΠ δια της 

Υπηρεσίας διενέργειας διαγωνισμού. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει 

χωρίς απομάκρυνση τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο χρόνος πρόσβασης των διαγωνιζομένων στις προσφορές, ορίζεται εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών. 
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Οι φάκελοι της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  δεν αποσφραγίζονται. 

Στη συνέχεια, η ΕΔΔΑΠ ελέγχει και αξιολογεί σε κλειστή συνεδρίαση  τις 

τεχνικές προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές (βάσει των 

δικαιολογητικών συμμετοχής) και, λαμβάνοντας υπ' όψη τις τεχνικές 

προδιαγραφές, τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, εισηγείται τον 

αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που 

έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν 

ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ η ΕΔΔΑΠ συνέρχεται σε 

συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις και αφού λάβει υπόψη του: 

 τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπούς όρους της διακήρυξης, 

 τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές, 

 τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών με τους αντίστοιχους 

συντελεστές βαρύτητας,  

όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 15 της παρούσης και προβαίνει στην 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση τους. 

Η ΕΔΔΑΠ ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους φακέλων Τεχνικής 

Προσφοράς όλων των προσφορών που έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, 

για να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και 

καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει 

απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μια από αυτές, τους ακριβείς λόγους 

απόρριψης. Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της 

Οικονομικής Προσφοράς σε οιοδήποτε σημείο της Τεχνικής Προσφοράς, 

αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς αυτής από τον διαγωνισμό. 

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, προσφορά που στο στάδιο ελέγχου του 

φακέλου της τεχνικής προσφοράς : 

o είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

o παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του 

τεύχους της διακήρυξης και των παραρτημάτων της ή δεν ικανοποιεί 

τους όρους και τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται «απαράβατοι» ή 

«επί ποινή αποκλεισμού». 
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Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η ΕΔΔΑΠ 

δύναται - εφόσον το κρίνει απαραίτητο - να καλέσει εγγράφως και επί ποινή 

αποκλεισμού κάθε ένα από τους διαγωνιζομένους, που συμμετέχουν σε αυτό 

το στάδιο, να παρουσιάσει την τεχνική του προσφορά ή/και να απαντήσει σε 

τυχόν ερωτήματα των μελών της. 

Μετά την μελέτη των επιμέρους φακέλων των τεχνικών προσφορών και την 

κατά τα ανωτέρω ενδεχόμενη προφορική παρουσίαση κάθε μέλος της 

ΕΔΔΑΠ αξιολογεί κάθε τεχνική προσφορά. 

Επί πλέον βαθμολογεί τις αποδεκτές τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν 

και το υπογράφει. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής συντάσσεται το σχετικό 

Πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της ΕΔΔΑΠ και αποτελεί την 

εισήγηση της προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Στο 

πρακτικό αυτό περιλαμβάνεται ανά είδος για κάθε προσφορά, η αξιολόγηση 

για κάθε κριτήριο, η βαθμολογία του και ο αντίστοιχος συντελεστής 

βαρύτητας, καθώς και η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Στο 

ίδιο Πρακτικό καταχωρούνται και τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται 

απορριπτέες και αναλύονται για κάθε μια από αυτές οι ακριβείς λόγοι 

απόρριψης. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας εκδίδεται η σχετική απόφαση 

έγκρισης πρακτικού (διοικητική πράξη) του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο 

τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών, των οποίων η Τεχνική Προσφορά έγινε αποδεκτή. 

Το Πρακτικό κοινοποιείται στους διαγωνιζομένους με αποδεικτικό 

παραλαβής, για την τυχόν υποβολή  προσφυγών που ενημερώνονται με 

τηλεομοιοτυπία  (fax) ή ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email). 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών στο παρόν στάδιο δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους διαγωνιζομένους μαζί με τις 
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εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, μετά την έγκριση του Πρακτικού του 

σταδίου αυτού από το αρμόδιο όργανο, την κοινοποίηση της στους 

διαγωνιζομένους και εφόσον δεν έχουν ασκηθεί παραδεκτές προσφυγές. 

3ο  Στάδιο - Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς - Τελική 

αξιολόγηση και κατάταξη  προσφορών 

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση από το 

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής της απόφασης έγκρισης (διοικητική 

πράξη) του Πρακτικού για την τεχνική αξιολόγησης και την κοινοποίηση της. 

Η σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται εγγράφως στους διαγωνιζομένους, των 

οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια, πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία 

διενέργειας διαγωνισμού στους διαγωνιζομένους, χωρίς να έχουν 

αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται σε 

ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή 

δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 

όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. 

Αφού αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται κατά 

φύλλο από όλα τα μέλη της ΕΔΔΑΠ, ελέγχεται η ορθότητα και πληρότητα 

τους και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η ΕΔΔΑΠ θα ελέγξει το 

περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον 

βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Μετά τα παραπάνω, η ΕΔΔΑΠ υπολογίζει ανά είδος για κάθε προσφορά τις 

ανηγμένες τιμές σύγκρισης «Λ», χωρίς ΦΠΑ των αποδεκτών προσφορών 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15), και συντάσσει Πρακτικό με τον 

σχετικό Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης προσφορών κατά αύξουσα σειρά της 

τιμής «Λ», χωρίς ΦΠΑ. 
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Σε περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών διενεργείται 

διαπραγμάτευση μεταξύ εκείνων που υπέβαλαν τις αντίστοιχες προσφορές. 

Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών η ΕΔΔΑΠ συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο 

αναφέρεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για κάθε 

είδος και υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την 

έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης πρακτικού (διοικητικής πράξης). 

Επίσης, η ΕΔΔΑΠ καταχωρεί στο σχετικό Πρακτικό τις τυχόν προσφορές που 

χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους 

ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Στους διαγωνιζόμενους που αποκλείονται σε αυτό το στάδιο, επιστρέφονται 

οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής εφόσον δεν έχουν ασκηθεί παραδεκτές 

προσφυγές. 

Το Πρακτικό κοινοποιείται στους διαγωνιζομένους με αποδεικτικό 

παραλαβής, για την τυχόν υποβολή προσφυγών, που ενημερώνονται με 

τηλεομοιοτυπία  (fax) ή ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 τoυ Ν. 4111/2013 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων 

Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια 

Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, 

με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της 

Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της ΤτΕ με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων 

Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» 

και άλλες επείγουσες διατάξεις.». (ΦΕΚ Α 18/25-1-2013), «5. Στο άρθρο 25 του 
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ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται 

στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του 

σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου της 

αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο 

εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται 

στις προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του 

σταδίου της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του 

ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά 

περίπτωση αρμόδιο όργανο.». 

4ο  Στάδιο- Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης - 

απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο/οι προσωρινός/ οί 

Ανάδοχος/οι στον/στους οποίο/ ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής οφείλει/ ουν να υποβάλλει/ 

ουν σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και πρωτότυπα δικαιολογητικά 

που οφείλει/ ουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με το 

Άρθρο 17 της παρούσας, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την 

ΕΔΔΑΠ σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση. 

Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού αποστέλλει εντός δύο (2) εργασίμων 

ημερών από της παραλαβής του/ων σφραγισμένου/ ων φακέλου/ων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, ανακοίνωση στον/ στους προσωρινό/ ούς 

Ανάδοχο/ ους, στον/ στους οποίο/ ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

ορίζοντας σε συνεργασία με την ΕΔΔΑΠ, την ημερομηνία, την ώρα και τον 

τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η 
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ανακοίνωση αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονικά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και στους λοιπούς διαγωνιζομένους, των 

οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί και έχουν γίνει 

αποδεκτές και δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν και παρουσία αυτών. 

Η αποσφράγιση του/ των φακέλου/ ων και ο έλεγχος ορθότητας και 

πληρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από την ΕΔΔΑΠ 

μετά από σχετική πρόσκληση, που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε όλους όσοι δεν έχουν 

αποκλειστεί από τη διαγωνιστική διαδικασία μέχρι αυτό το στάδιο. 

Η ΕΔΔΑΠ αποσφραγίζει τον/τους φάκελο/ους στην ημερομηνία, τόπο και 

χρόνο που έχει ορίσει με την ως άνω ανακοίνωση - πρόσκληση και ελέγχει 

την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και 

καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της. 

Όσοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούνται να παρευρίσκονται στην 

διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνιζομένου, μπορούν να λαμβάνουν και γνώση αυτών, μετά από 

έγγραφη σχετική πρόσκληση της ΕΔΔΑΠ με την οποία ορίζεται ο τόπος, 

χώρος και ο χρόνος που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα αυτά. 

Η ΕΔΔΑΠ έχει το δικαίωμα, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον/ 

τους διαγωνιζόμενο/ ους, στον/ στους οποίο/ ους πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πιστοποιητικά και 

έγγραφα που υπέβαλε κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

Όταν ο προσωρινός Ανάδοχος ο οποίος έχει υποβάλλει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο 

Άρθρο 17 (παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή/και στο άρθρο 8α του ιδίου 

Προεδρικού Διατάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές), η 

κατακύρωση γίνεται στον προσωρινό Ανάδοχο που προσφέρει την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
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έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσωρινό Ανάδοχο με την αμέσως πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν 

κανένας από τους προσωρινούς Αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με 

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

από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 

διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει ψευδή ή 

ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του 

άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο διαγωνιζόμενος δεν 

προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης 

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του 

άρθρου 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την Διακήρυξη, των 

περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Προεδρικού 

Διατάγματος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 

συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, εφόσον από τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα στη 

διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 

προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007. 

Αποτελέσματα του διαγωνισμού και κοινοποίηση τους: 

Μετά την ολοκλήρωση και της ως άνω διαδικασίας, η ΕΔΔΑΠ υποβάλει 

Πρακτικό και όλα τα στοιχεία του φακέλου της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του/ των οριστικού/ ών Αναδόχου/ ων, στον/ 

στους οποίο/ ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, τις τυχόν προσφορές που 

χαρακτηρίζονται απορριπτέες όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές οι 

ακριβείς λόγοι απόρριψης καθώς και την εισήγηση για την ανάθεση των 

υπηρεσιών στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την έκδοση της 

απόφασης έγκρισης του. 

Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει για την κατακύρωση και εκδίδει την σχετική 

απόφαση (διοικητική πράξη) για την ανάθεση των ειδών, η οποία στη 
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συνέχεια κοινοποιείται με αποδεικτικό παραλαβής πρώτα στους υπόλοιπους 

διαγωνιζομένους σε αυτή την φάση του διαγωνισμού, για την τυχόν υποβολή 

προδικαστικών προσφυγών. 

Στην συνέχεια, και αφού τηρηθούν τα χρονικά όρια που προβλέπονται στο 

άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3886/10 (προθεσμία για άσκηση προδικαστικής 

προσφυγής), αποστέλλεται η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον/ στους 

επιλεχθέντα/ες Ανάδοχο/ους, με πρόσκληση για υπογραφή της Σύμβασης 

εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. 

Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο η σύμβαση θεωρείται 

ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει 

αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική κρίση της 

και αζημίως για αυτήν, να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως α) για παράτυπη διεξαγωγή, 

εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, β) 

εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό ως και για 

τους λοιπούς λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 19 της Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα 

έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Η απόφαση κατακύρωσης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής 

αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ : 

http://et.diavgeia.gov.gr  

16.2 Ελλείψεις – Διευκρινίσεις   

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, δε γίνεται αποδεκτή και 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε απαίτηση, διευκρίνιση, συμπλήρωση, 

τροποποίηση ή απόκρουση προσφοράς. 

Η ΕΔΔΑΠ δύναται να ζητήσει εγγράφως από τους διαγωνιζομένους, 

διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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και πιστοποιητικών της προσφοράς τους. Οι δε διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 

απαντήσουν εγγράφως μόνον επί των σημείων που τους ζητήθηκαν, εντός 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών που θα θέσει η ΕΔΔΑΠ, χωρίς η απάντηση τους 

να οδηγήσει σε μεταβολή των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς τους. 

Από τις εν λόγω διευκρινίσεις θα ληφθούν υπ' όψιν μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή 

διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή 

στελέχους Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις των προσφορών 

ή προτάσεις που κατά τη κρίση της επιτροπής διαγωνισμού εξομοιώνονται 

με αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε καμία 

φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως 

απαράδεκτες. 

Η ΕΔΔΑΠ μπορεί να αποκλείσει όσους από τους διαγωνιζόμενους δεν 

ανταποκρίνονται εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας στο αίτημα να 

παράσχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων εγγράφων, στοιχείων ή/και 

πιστοποιητικών των προσφορών τους. 

Στην περίπτωση αυτή οι συγκεκριμένες διευκρινίσεις είναι υποχρεωτικές και 

δεν θεωρούνται αντιπροσφορά. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις δεν 

επιτρέπεται να άγουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε ουσιώδη μεταβολή 

στοιχείων της ήδη υποβληθείσας προσφοράς. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να 

διευκρινίσουν έγγραφα και στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί με την 

προσφορά τους, αλλά δεν μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα που θα έπρεπε 

να είχαν εξ αρχής υποβληθεί. 

Ως "διευκρίνιση" νοείται η χορήγηση λεπτομερειών και αποσαφηνίσεων, που 

επιτρέπουν την περιγραφή ή τον καθορισμό με μεγαλύτερη ευκρίνεια και 

ακρίβεια εγγράφων που ήδη υπεβλήθησαν. Από τις διευκρινίσεις που 

δίνονται από τους προσφέροντες λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
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αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Οι διευκρινίσεις σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να αλλοιώνουν την προσφορά του διαγωνιζομένου. 

Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους διαγωνιζομένους 

οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους 

δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

Άρθρο 17 

17 

Κατακύρωση 

Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 

(προσωρινός Ανάδοχος) εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες 

κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη 

τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν 

υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», 

σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον προσωρινό Ανάδοχος. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του 

προσωρινού Ανάδοχος, που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το 

αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον προσωρινό 

Ανάδοχος, το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το 

απαιτούμενο δικαιολογητικό. 
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17.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεωκοπίας, και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

ΝΑΙ   
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 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 76 από 147 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

ΝΑΙ   



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 77 από 147 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος 

στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου 

και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 

οποία ο προσωρινός Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο προσωρινός 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο προσωρινός 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης κατά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ΝΑΙ   



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 78 από 147 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 

προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 1   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 

ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού 

Ανάδοχος ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

προσωρινό Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 

εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

17.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

ισοδύναμου εγγράφου διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας 

για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεωκοπίας, και 

για τα αδικήματα που προβλέπονται 

ΝΑΙ   

                                                           
1 Εφόσον ο προσωρινός Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 

Αντιπροσώπου.  



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 79 από 147 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση, που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση, που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 80 από 147 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη 

κατάσταση, που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ΝΑΙ   



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 81 από 147 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

ή ανάλογη κατάσταση, που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή 

ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος 

στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου  ή ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις της 

χώρας εγκατάστασής τους και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του, κατά την 

ημέρα υποβολής της Προσφοράς και 

ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση 

της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 

χώρα του προσωρινού Ανάδοχος δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην 

οποία ο υποψήφιος προσωρινός 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό.  

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο 

προσωρινός Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 

παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης κατά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του, 

έκδοσης κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής 

πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 2   

Σε περίπτωση που στη χώρα του προσωρινού Ανάδοχος ορισμένα από τα πιο 

πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες 

τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν 

με Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού Ανάδοχος ή, στα κράτη όπου δεν 

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού 

Ανάδοχος ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του προσωρινού Ανάδοχος 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον προσωρινό 

Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

17.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο 

να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και 

διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές 

Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ γ) Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

ΝΑΙ   

                                                           
2 Εφόσον ο προσωρινός Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 

Αντιπροσώπου. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 84 από 147 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεωκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των 

νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση, ο προσωρινός Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

ΝΑΙ   
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το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 

ΝΑΙ   
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εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος 

στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου 

και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι την κοινοποίηση της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

προσωρινού Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους ο προσωρινός Ανάδοχος 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο προσωρινός 
ΝΑΙ   
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Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο προσωρινός 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του, έκδοσης κατά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 

προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 

ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού 

Ανάδοχος ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

προσωρινό Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 

εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

17.4 Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο 

να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεωκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 

Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των 

νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων έχει 

υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση, ο προσωρινός Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο 

προσωρινός Ανάδοχος  λειτουργεί νόμιμα.  
ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή 

ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από 

το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 

την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι την κοινοποίηση της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

προσωρινού Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους ο προσωρινός Ανάδοχος 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο προσωρινός 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 

της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο προσωρινός 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

NAI   

15.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 

προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 3   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 

ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του προσωρινού 

Ανάδοχος ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

                                                           
3 Εφόσον ο προσωρινός Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω 

Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

προσωρινό Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 

εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

17.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου 

που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή 

διαχειριστές του νομικού αυτού 

προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας 

για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεωκοπίας και 

για τα αδικήματα που προβλέπονται 

στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή 

το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των 

νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

ΝΑΙ   
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λειτουργία των νομικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση, ο προσωρινός Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 

σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την κοινοποίηση της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

ΝΑΙ   
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ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 

στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

ΝΑΙ   
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προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή 

ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος 

στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου ή ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις της 

χώρας εγκατάστασης τους και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 

προκύπτει η εγγραφή του, κατά την 

ΝΑΙ   
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ημέρα υποβολής της Προσφοράς και 

ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση 

της έγγραφης ειδοποίησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή 

ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 

χώρα του προσωρινού Ανάδοχος δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

προσωρινού Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο 

προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο 

προσωρινός Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 

παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης κατά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της 

έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του, 

έκδοσης κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της έγγραφης 

ειδοποίησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  

Έγγραφο παροχής ειδικής 

πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του προσωρινού Ανάδοχος ορισμένα από τα πιο 

πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες 

τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν 

με ένορκη βεβαίωση του προσωρινού Ανάδοχος ή, στα κράτη όπου δεν 

προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 

Ανάδοχος ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του προσωρινού Ανάδοχος 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσωρινός Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον προσωρινό Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

 

17.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν 

όλα τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, ανάλογα με την 

ΝΑΙ   
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περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 

πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

 

17.7 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, 

θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα 

προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.  

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη 

της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, 

Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να 

παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. 

Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 

εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η 

οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 
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αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να 

ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί αναγκαιότητα περιβολής ιδιαίτερης 

νομικής μορφής σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας στην ένωση. 

 

Άρθρο 18 

18 

Σύναψη και υπογραφή της Σύμβασης 

18.1 Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/ων Ανάδοχος/ών θα 

υπογραφεί Σύμβαση. 

18.2 Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους διαγωνιζομένους μαζί με 

τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

18.3 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους 

όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του 

Ανάδοχου, θα διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και δεν 

μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας διακήρυξης. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των 

παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για 

θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα 

παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 

αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά 

σειρά η Τεχνική Προσφορά του Ανάδοχου, η Οικονομική του Προσφορά 

και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς 

των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

18.4 Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται 

να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
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ανακοίνωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

18.5 Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο 

Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή 

προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση 

Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της 

Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η 

απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε 

μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

18.6 Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 

σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ του Μέρους Ζ της παρούσης 

Διακήρυξης.  

18.7 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον/στους 

οριστικό/ούς Ανάδοχο/ους εντός τριών (3) ημερών από την κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και από την υπογραφή της 

Σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους 

λοιπούς διαγωνιζομένους εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση 

της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπομένης ενδικοφανούς 

προσφυγής ή του προβλεπομένου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση 

απόρριψης του προβλεπομένου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην Αναθέτουσα 

Αρχή (άρθρο 4, του Ν. 4156/2013, ΦΕΚ Α/122/31.05.2013). 

18.8 Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εκδίδεται για το σύνολο 

των ειδών, που κατακυρώθηκαν στον/ους οριστικό/ους Ανάδοχος/ους, 

το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας 

του συνόλου των ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
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18.9 H Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ισχύει έως την επιστροφή 

της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από 

την Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

18.10 Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την 

παράδοση των ειδών, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, 

έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα 

ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και 

αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με 

την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση. 

 

Άρθρο 19 

19 

Ματαίωση 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα :   

 19.1. Να αποφασίσει τη Ματαίωση του Διαγωνισμού και να ανακαλέσει την 

παρούσα Διακήρυξη με αιτιολογημένη απόφασή της,   

19.2. Να αποφασίσει την Επανάληψή του με τροποποίηση ή μη, των όρων και 

των προδιαγραφών της Διακήρυξης.  

19.3. Να ματαιώσει τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού και να προσφύγει 

στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος 

επείγοντος που δεν οφείλεται σε  υπαιτιότητα της Αναθέτουσα αρχής.   

19.4. Οριστικής Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στις εξής 

περιπτώσεις:  

19.4.1.  Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον τις υπό  παροχή υπηρεσίες / υπό 

προμήθεια προϊόντα, λόγω διακοπής ή περιορισμού της 

δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν αυτές.  

19.4.2. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν 

την ματαίωση.  
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ΜΕΡΟΣ Ε’: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Άρθρο 20 

20 

Προσφυγές 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του κατακυρωθεί το 

αποτέλεσμα του  παρόντος Διαγωνισμού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να 

υποστεί ζημία από παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 

εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει προσωρινή δικαστική 

προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ή της 

υπογραφείσας Σύμβασης και Επιδίκαση Αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα 

ειδικότερα στον Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ.  173/ Α’/ 30.09.2010), στον Ν. 4111/2013 

(ΦΕΚ 18/ Α’/ 25.01.2013), Άρθ. 28 και στην υπ’ αριθ. 136/2013 (Α.Μ. Ολομ. , 

18.04.2013) Απόφαση του Σ.τ.Ε.  

Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής από  

οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, θα εξεταστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων και Προσφυγών σύμφωνα με  τις  διατάξεις του Άρθρου 26 του Ν. 

4024/2011 και του Άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007.  
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: Εξέλιξη Συμβατικής Σχέσης 

 

Άρθρο 21 

21 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης 

21.1. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας 

των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της διακήρυξης και του ισχύοντος 

θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 

του Π.Δ. 118/2007 και την υπ’ αριθ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 Υπ.Α.Συ.Δ. (ΦΕΚ 

292/ Β’/13.02.2013), Άρθ. 38, Παρ. 5 σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 

συμβατικό όρο, ύστερα και από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

21.2. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση συμβατικού όρου η οποία αλλοιώνει το 

συμβατικό αντικείμενο κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

 

Άρθρο 22 

22 

Λόγοι ανωτέρας βίας – Αναστολή της Σύμβασης 

22.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης 

οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται στη 

νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία 

αποδεικνύεται προσηκόντως. 

22.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η 

οποία οφείλεται σε γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 

προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να 

γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της 
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προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τότε που συνέβησαν, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα 

αρχή υποχρεούται να απαντήσει, σχετικά, εντός είκοσι (20) ημερών, από 

την λήψη του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά, με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή των 

ισχυρισμών του ανάδοχου. 

22.3. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την 

εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου της σύμβασης, μετά από 

προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο. Στην 

γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν 

αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής, καθώς 

και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. 

22.4. Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι 

συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, πλην των υποχρεώσεων 

εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, οφείλει, όμως, να λάβει όλα τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της 

αναθέτουσας αρχής και την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης, μετά την 

άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της. 

22.5. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της σύμβασης, 

η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον ανάδοχο 

εγγράφως. Η σύμβαση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην 

γνωστοποίηση του άρθρου 22.3. της παρούσας Διακήρυξης, 

ενεργοποιείται αυτοδικαίως, μετά την κοινοποίηση στον ανάδοχο της 

ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 

22.6. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της 

σύμβασης. Μετά την ειδοποίηση του αναδόχου κατά τις διατάξεις του 

παρόντος από την αναθέτουσα αρχή ή αν ορίζεται διαφορετικά στην 

γνωστοποίηση του άρθρου 22.3. της παρούσας διακήρυξης, η σύμβαση 

συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν 
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κατά το χρόνο επέλευσης της αναστολής και έως τη συμπλήρωση της 

χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

22.7. Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το  δικαίωμα Μετάθεσης του 

Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους 

προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 

χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  Άρθρο 26 του Π.Δ. 

118/2007.   

22.8. Η αναστολή μέρους ή του συνόλου της Σύμβασης και η μετάθεση του 

χρονοδιαγράμματος επιτρέπονται για λόγους απρόβλεπτους που 

βρίσκονται  αντικειμενικά εκτός  του ελέγχου  και  του  πεδίου  δράσης  

της Αναθέτουσας Αρχής.  

22.9. Σε  κάθε  περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση 

ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των 

ανώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που 

συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013. 

 

Άρθρο 23 

23 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

23.1 Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή για τις 

ενέργειες που θα πραγματοποιήσει προκειμένου να  υλοποιηθεί η 

προμήθεια. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας προκύπτουν 

αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται 

ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά 

περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

23.2 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την αποστολή των ειδών, 

στους χώρους και στις ποσότητες που αναφέρονται στη σύμβαση. 

23.3 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε 
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να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση της προμήθειας. 

23.4 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για 

την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

 

Άρθρο 24 

24 

Άδειες Χρήσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου 

να εκδοθούν οι Άδειες Χρήσεως, όπου αυτές μνημονεύονται στα λογισμικά 

προγράμματα των ειδών του Πίνακα του Παραρτήματος Α της παρούσας 

διακήρυξης. Ο Ανάδοχος υπόσχεται ότι οι Άδειες Χρήσεως θα είναι 

απαλλαγμένες από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, δεν θα 

παραβιάζουν με κανέναν τρόπο προ-υφιστάμενα δικαιώματα τρίτων, θα 

παρέχουν στους χρήστες πλήρη και ακώλυτη χρήση των αντιστοίχων 

λογισμικών προγραμμάτων, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των 

περιορισμών που οι ίδιες οι Άδειες Χρήσεως επιβάλλουν. Σε περίπτωση όπου 

η Αναθέτουσα Αρχή εναχθεί από τρίτον, ο οποίος επικαλείται ότι έλκει 

δικαιώματα στις χορηγηθείσες Άδειες Χρήσεως τα οποία έχουν εξ αυτού του 

λόγου παραβιασθεί, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

υποκαταστήσει την Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ανοιχθείσα δικαστική ή άλλη 

διαμάχη θεωρούμενος ως δικονομικός εγγυητής, σε περίπτωση δε που η 

Αναθέτουσα Αρχή κληθεί να καταβάλλει οποιαδήποτε (χρηματική ή μη) 

αποζημίωση σε τρίτον εξ αιτίας του λόγου αυτού, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να καταβάλλει εκείνος την ορισθείσα αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να στραφεί κατά του Ανάδοχου για την 

ικανοποίηση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που έχει υποστεί σε 
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περίπτωση όπου ο Ανάδοχος παραβιάσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται 

στον παρόντα όρο.  

Ρητά συμφωνείται ότι οι διατάξεις του παρόντος όρου θα εφαρμόζονται 

αναλογικά σε περίπτωση όπου έχουν παραβιασθεί δικαιώματα τρίτων και 

κυρίως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των λογισμικών 

προγραμμάτων τα οποία θα παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο 25 

25 

Υπεργολαβίες 

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον 

οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και άμεση αντικατάσταση με νέο 

υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη 

γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας, 

φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 26 

26 

Εμπιστευτικότητα- Πνευματικά Δικαιώματα 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 

υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην 

απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις 

ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 

στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 
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αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 

χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2121/1993  περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας 

Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα 

επί της υλοποιηθείσας σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για 

λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, 

ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 

καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης 

και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται 

να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία 

που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του 

ένδικου μέσου. 

 

Άρθρο 27 

27 

Εκχώρηση της Σύμβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου 

27.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή 

μέρος αυτής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την 

έγγραφη άδεια της αναθέτουσας αρχής, το δικαίωμα είσπραξης της 

συμβατικής του αμοιβής. 

27.2. Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τον Ανάδοχο 

παρέχει την διακριτική ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή να κηρύξει 

έκπτωτο τον ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις. 
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Άρθρο 28 

28 

Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου 

28.1 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει τριμελή Επιτροπή Παραλαβής 

(Συνεδρίαση 114/07.11.2013, θέμα 14i με ΑΔΑ : ΒΛ12469Β7Λ-ΔΗΣ). 

28.2 Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται εντός σαράντα πέντε (45) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

Σύμβασης ή σε χρόνο μικρότερο, ο οποίος θα προσδιορίζεται στην Προσφορά 

του διαγωνιζομένου.  

28.3 Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης μπορεί να μειωθεί, δεν μπορεί όμως να 

υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση, παρά μόνο 

μετά την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση του 

χρονοδιαγράμματος παράδοσης γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων, 

που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των 

συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 

ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις αυτές μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/07.  

28.3 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

• τα είδη που θα προμηθεύσει ανταποκρίνονται πλήρως προς τους 

όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, 

σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς, ότι είναι στο σύνολο τους από 

υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από 

οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα 

υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά 

ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και αποτελέσματα για τα οποία 

προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές 

προδιαγράφονται,  

• τα είδη θα είναι κατά την παράδοση του καινούργια κι αμεταχείριστα,  

• εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών 

διαπιστωθεί ότι κάποιο δεν πληροί τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης 
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και των τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς του και δεν είναι δυνατόν 

κατά την απόλυτη κρίση της αντίστοιχης Επιτροπής Παραλαβής (με 

αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν 

βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων των ειδών) να γίνει απόλυτα 

κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται 

και ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να 

αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα μέρη αυτού μέσα σε προθεσμία 

που ορίζεται από την Επιτροπή  Παραλαβής που αν περάσει άπρακτη, θα 

κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από 

αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα 

είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την 

αποσύνδεση του ακατάλληλου μέρους και για την τοποθέτηση του και για 

κάθε δαπάνη σχετική με την αντικατάσταση του ως άνω μέρους, 

συμπεριλαμβανόμενων και όλων των δαπανών ταξιδίου τεχνικού του 

Ανάδοχος στον τόπο που βρίσκονται εγκαταστημένα τα όργανα και ο 

εξοπλισμός. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο Ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημιά που 

προκύπτει για αυτήν από τις πιο πάνω βλάβες.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

Η προσωρινή παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής 

στους χώρους του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, Μυτιλήνη κτίριο Επιστημών της Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, 

όροφος 2ος, γραφείο Β19 (Ομάδα Παράκτιας Μορφοδυναμικής & Διαχείρισης, 

τηλ. /φαξ: 2251036858, email: beachtour@marine.aegean.gr) και συνίσταται σε 

ποσοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο των παραληφθέντων ειδών, 

συντάσσεται δε πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Η οριστική ποιοτική παραλαβή θα γίνει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

(δοκιμαστική περίοδος) από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής των 

mailto:beachtour@marine.aegean.gr
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ειδών. Στο διάστημα αυτό Τεχνικοί του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας θα εγκαταστήσουν, συνδέσουν, ρυθμίσουν τα 

παραληφθέντα είδη και θα θέσουν σε λειτουργία. Με την λήξη αυτού του 

διαστήματος και αφού η Επιτροπή Παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, της προσφοράς του 

Ανάδοχου και της διακήρυξης μετά από λεπτομερή εξέταση και λειτουργία 

σε πραγματικές συνθήκες ή /και δοκιμές στις οποίες θα τα υποβάλλει αυτή 

κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών και θα 

συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Κάθε είδος κατά την προσωρινή παραλαβή του θα συνοδεύεται και από 

Σήμανση CE (CE Mark). 

Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών ανακύψουν 

προβλήματα, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 27 και 28 του ΠΔ 118/07 . 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 

τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 

Ανάδοχος ή τρίτων. 

Ο κάθε Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των ειδών 

μέχρι την προσωρινή παραλαβή τους.   

Εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της Σύμβασης ή πρόθεση 

παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η αρμόδια επιτροπή εισηγείται 

στην Αναθέτουσα Αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του 

Ανάδοχος, ως έκπτωτου. 
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Άρθρο 29 

29 

Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 

Ο κάθε Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των ειδών, τα οποία θα 

παραδώσει στους χώρους που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη. Οι 

δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον 

Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 30 

30 

Έκπτωση του Αναδόχου 

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

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης 

παράδοσης μέρος ή του συνόλου με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται 

κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης τα είδη δεν 

παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 

του ΠΔ 118/07 . 

 Ο χρόνος υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας υπολογίζεται σε 

ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά προστίμων όπως προβλέπονται στη 

Σύμβαση (χωρίς ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν 

ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή 

σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 

Ανάδοχο για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 34 του ΠΔ 

118/07, παρ. 1 και 2. Η έκπτωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας Επιτροπής, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του ή η εγγύηση καλής 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 113 από 147 

εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. Οι κυρώσεις που 

επιβάλλονται στον έκπτωτο Ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 

34 του ΠΔ 118/07, παρ. 5. 

 Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους 

επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών 

προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή 

του Αναδόχου. 

 Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης 

για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η υλοποίηση της 

προμήθειας περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες 

καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 

προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον 

των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν 

επιβληθεί. 

 Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες 

και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας.  

 Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των 

ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 
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31 

Α. Πίνακας Συμμόρφωσης 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 

τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να 

δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας 

αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της 

προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο, θεωρούμενη ως 

απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που 

δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του διαγωνιζομένου 

που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή 

όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή 

κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 

προδιαγραφής και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί 

ελάχιστη). 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε 

Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει 

αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης 

και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 

υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του διαγωνιζομένου 

τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του 

Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων 

του.  
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Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, 

οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό 

Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ 

θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή 

υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή 

(π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα 

Συμμόρφωσης της παρούσας Διακήρυξης και η παροχή όλων των 

πληροφοριών που ζητούνται. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών θα 

αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους διαγωνιζομένους, στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω 

και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν 

υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 

 

Στην περίπτωση που εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή 

παραγωγής, δύναται να προσφερθούν οι συγκεκριμένοι τύποι ή ισοδύναμοι. 
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Αυτόματος υποθαλάσσιος σταθμηγράφος     

1 Αριθ. Μονάδων : 1     

1.1 6.1 Γενικά     

1.1.1 6.1.1 

Αισθητήρας υδροστατικής πίεσης 

κατάλληλος για μεσαία βάθη (0-10 m 

θαλασσινού νερού) 

ΝΑΙ     

1.2 6.2 Λειτουργία     

1.2.1 6.2.1 

Ακρίβεια μέτρησης στάθμης (Accuracy): 

±0.05% του μέγιστου βάθους 

λειτουργίας 

ΝΑΙ     

1.2.2 6.2.2 
Εύρος μέτρησης αισθητήρα 

θερμοκρασίας: -10°C ως +40°C 
ΝΑΙ     

1.2.3 6.2.3 
Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας 

(Accuracy): ±0.05°C 
ΝΑΙ     

1.2.4 6.2.4 
Διακριτική ικανότητα μέτρησης 

θερμοκρασίας (Resolution): 0.003°C 
ΝΑΙ     

1.2.5 6.2.6 
Μέγιστη δυνατή συχνότητα μέτρησης 

(sampling rate): ≥4 Hz 
ΝΑΙ     

1.2.6 6.2.7 

Δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων 

(μνήμη): ≥40000 μετρήσεις στάθμης-

θερμοκρασίας 

ΝΑΙ     

1.2.7 6.2.8 
Αυτονομία: ≥5 έτη (με συχνότητα 

δειγματοληψίας 1/60 Hz) 
ΝΑΙ     
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1.2.8 6.2.9 

Δυνατότητα προγραμματισμού 

έναρξης, λήξης και ρυθμού 

δειγματοληψίας και προγραμματισμού 

πολλαπλών κύκλων δειγματοληψίας 

ΝΑΙ     

1.2.9 6.2.10 

Κέλυφος (housing) και αισθητήρας 

πίεσης από υλικά ανθεκτικά στο 

θαλασσινό νερό 

ΝΑΙ     

1.2.10 6.2.11 

Μέγιστη διάσταση <25 cm για να μπορεί 

να εγκατασταθεί σε πολύ ρηχά νερά 

κοντά στην ακτογραμμή 

ΝΑΙ     

 
8 

Ηλεκτρομαγνητικός ρευματογράφος     

2 Αριθ. Μονάδων : 1     

2.1 8.1 

Το όργανο πρέπει να είναι κατάλληλο 

για θαλάσσιο περιβάλλον και για 

εγκατάσταση στη ζώνη κυματωγής 

(μεταξύ της ακτογραμμής και ενός 

βάθους 6 m) 

ΝΑΙ     

2.2 8.2 

Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας 

μέτρησης της ταχύτητας σε δύο άξονες 

(Χ,Υ) και αισθητήρες μέτρησης 

διεύθυνσης και θερμοκρασίας 

ΝΑΙ     

2.3 8.3 
Εύρος μέτρησης ταχύτητας (Range): ±500 

cm/s 
ΝΑΙ     



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 119 από 147 

Α
/Α

 Ε
Π

Α
Ν

Α
Λ

Η
Π

Τ
ΙΚ

Η
Σ

 

Δ
ΙΑ

Κ
Η

Ρ
Υ

Ξ
Η

Σ
 

Α
/Α

 

Ε
Λ

Ε
_2

01
4_

23
32

/1
9.

03
.2

01
4 

Δ
ΙΑ

Κ
Η

Ρ
Υ

Ξ
Η

Σ
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Α
Π

Α
ΙΤ

Η
Σ

Η
 

Α
Π

Α
Ν

Τ
Η

Σ
Η

  

Π
Α

Ρ
Α

Π
Ο

Μ
Π

Η
 

2.4 8.4 
Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας 

(Accuracy): ±1 cm/s ή ±2% ή καλύτερη 
ΝΑΙ     

2.5 8.5 
Διακριτική ικανότητα μέτρησης 

ταχύτητας (Resolution): 0.02 cm/s 
ΝΑΙ     

2.6 8.6 
Εύρος μέτρησης Διεύθυνσης (Range): 0-

360° 
ΝΑΙ     

2.7 8.7 
Ακρίβεια μέτρησης Διεύθυνσης 

(Accuracy): ±2° 
ΝΑΙ     

2.8 8.8 
Διακριτική ικανότητα μέτρησης 

Διεύθυνσης (Resolution): 0.01° 
ΝΑΙ     

2.9 8.9 
Εύρος μέτρησης Θερμοκρασίας (Range): 

-3 ως +40°C 
ΝΑΙ     

2.10 8.10 
Ακρίβεια μέτρησης Θερμοκρασίας 

(Accuracy): ±0.02°C 
ΝΑΙ     

2.11 8.11 
Διακριτική ικανότητα μέτρησης 

Θερμοκρασίας (Resolution): 0.001°C 
ΝΑΙ     

2.12 8.12 
Μέγιστη συχνότητα δειγματοληψίας 

τουλάχιστον 4 Hz 
ΝΑΙ     

2.13 8.13 Δυνατότητα μέτρησης σε burst mode ΝΑΙ     

2.14 8.14 
Να έχει ενσωματωμένο μετατροπέα 

A/D 16-bit και τουλάχιστον 1GB μνήμη 
ΝΑΙ 
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καταγραφής μετρήσεων 

2.15 8.15 
Να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης 

λειτουργίας με μπαταρίες 
ΝΑΙ 

  

2.16 8.16 

Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω USB ή 

σειριακής θύρας για 

έλεγχο/προγραμματισμό του οργάνου 

και μεταφορά των μετρήσεων 

ΝΑΙ 
  

2.17 8.17 

Να συνοδεύεται από κατάλληλο 

λογισμικό προγραμματισμού του 

οργάνου και μεταφοράς/επεξεργασίας 

των μετρήσεων 

ΝΑΙ 
  

2.18 8.18 

Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης 

και κατάλληλη θήκη φύλαξης   και  

μεταφοράς 

ΝΑΙ 
  

2.19 8.19 
Εγγύηση καλής λειτουργίας: 

τουλάχιστον 1 έτος 
ΝΑΙ 
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Β. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
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/ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ (€)  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  

ΦΠΑ (€)  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

 

1 6        

2 8        

 ΣΥΝΟΛΟ    
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Γ. Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. : ΕΛΕ_201Χ_χχχχ 

Μυτιλήνη, χ χχχχχχχ 201Χ 

 

Σύμβαση Επαναληπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού  

προμήθειας οργάνων και εξοπλισμού 

για τις ανάγκες του έργου με τίτλο (11ΣΥΝ_8_1466) «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», Ακρωνύμιο BEACHTOUR της Πράξης 

«Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε 

εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

Άρθρο 1: Προοίμιο  

Άρθρο 2: Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Άρθρο 3: Γλώσσα της Σύμβασης  

Άρθρο 4: Στοιχεία Επικοινωνίας  

Άρθρο 5: Αντικείμενο της Σύμβασης 

Άρθρο 6 : Διάρκεια– Τροποποίηση Σύμβασης 

Άρθρο 7:Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Άρθρο 9: Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Παραλαβής Έργου 

Άρθρο 10: Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 

Άρθρο 11: Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 

Άρθρο 12: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Άρθρο 13: Άδειες Χρήσεις 

Άρθρο 14: Εκχώρηση της Σύμβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου 

Άρθρο 15: Υπεργολαβίες 

Άρθρο 16: Εμπιστευτικότητα- Πνευματικά Δικαιώματα 

Άρθρο 17: Έκπτωση του Αναδόχου 

Άρθρο 18: Άλλοι Γενικοί Όροι 
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Στη Μυτιλήνη, σήμερα ….. ……………............, μεταξύ των συμβαλλομένων, 

αφενός μεν του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ή 

Αναθέτουσα Αρχή που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου – 

Κτήριο Διοίκησης) με Α.Φ.Μ.: 090264862, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, και νόμιμα 

εκπροσωπείται, από ……………………………………………………….. και 

αφετέρου ............................................................... ......................................................., 

που νόμιμα εκπροσωπείται από (συμπληρώνεται ή διαγράφεται αναλόγως) 

.............................................. και εδρεύει ....................................... με 

Α.Φ.Μ.................................., Δ.Ο.Υ ......................... (αποκαλούμενη στη συνέχεια ο 

Ανάδοχος), συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα 

ακολουθούν:  

 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

Σε συνέχεια του Επαναληπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ο οποίος 

προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την με αρ. πρωτ. 

ΕΛΕ_2014_6937/27.08.2014 Διακήρυξη (στο εξής:  «η Διακήρυξη»), με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά 

είδος, με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών (απόφαση Ειδικού 

Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 131/26.05.2014, θέμα 11ii (με 

ΑΔΑ: ΒΙΙ9469Β7Λ-ΛΕΕ) για τα είδη της με Αριθ. Πρωτ. 

ΕΛΕ_2014_2332/19.03.2014 Διακήρυξης που η διαγωνιστική διαδικασία 

κηρύχθηκε άγονη) στον οποίο μέρος των ειδών / ή το σύνολο των ειδών 

κατακυρώθηκε σύμφωνα με την με  αρ. …….  … σχετική απόφαση 

κατακύρωσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με τίτλο 

«προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού» σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, καθώς και των τευχών 

Δημοπράτησης. 

Άρθρο 2 

Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

2.1.  Εφαρμοστέα Νομοθεσία: 
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Για την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις οι οποίες 

ορίζονται στην με αρ. πρωτ. ΕΛΕ_2014_6937/27.08.2014 Επαναληπτική 

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την « προμήθεια οργάνων 

και εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά και προϋπολογισμό ύψους οκτώ χιλιάδων 

επτακοσίων πενήντα ευρώ (8.750,00€) συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. με 

έγκριση διενέργειας αριθ. συνεδρίασης 131/26.05.2014, θέμα 11ii (με ΑΔΑ: 

ΒΙΙ9469Β7Λ-ΛΕΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. 

Ο διαγωνισμός υλοποιείται για τις ανάγκες του έργου με τίτλο 

(11ΣΥΝ_8_1466) «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», Ακρωνύμιο 

BEACHTOUR στο πλαίσιο της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις 

παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και 

τεχνολογικούς τομείς», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

 

Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

Το διαγωνισμό που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους του τεύχους 

Διακήρυξης με αριθμό πρωτ. ΕΛΕ_2014_6937/27.08.2014 με 1η Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών την ../../…. ημέρα 

………….. και καταληκτική Συνεδρίαση της Επιτροπής την ../../… ημέρα και 

συμμετείχαν σε αυτόν οι εταιρείες  

 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1    

2    

3    
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Την με υπ’ αριθ. πρωτ. ………………… προσφορά της εταιρείας 

………………………..., της οποίας οι πίνακες τεχνικής προσφοράς και 

οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Σύμβασης. 

Την υπ’ αριθ. ……………………………. συνεδρίαση του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας η οποία ενέκρινε την εν λόγω 

κατακύρωση για το σύνολο ή μέρος των ειδών, έναντι του ποσού των 

……………………………………… (…………………….€) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. ..%. 

Τη με αρ. πρωτ. ___/__.__.201Χ Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής 

……………………….. με θέμα: «Σύμφωνη γνώμη επί του Σχεδίου Σύμβασης», 

Την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68  Α/20-3-2007), όπως 

συμπληρώθηκε από το άρθρο 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163Α/4-9-2009) 

 

2.2.  Συμβατικά Τεύχη 

Στα συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 

2.2.1.  Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης 

2.2.2.  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού και τα Παραρτήματα αυτής. 

2.2.3 Η με αριθ. Πρωτ……………… προσφορά του αναδόχου. 

 

Άρθρο 3 

Γλώσσα της Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται όσα προβλέπονται σχετικά στη Διακήρυξη. 

 

Άρθρο 4 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

4.1. Κάθε επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

πραγματοποιείται εγγράφως ταχυδρομικά, ή τηλεομοιοτυπικά. 

4.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων είναι τα ακόλουθα: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 127 από 147 

Επωνυμία . Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 

Ταχ.Δ/νση. Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου 

Ταχ.κωδ.. . 81100– ΠΟΛΗ Μυτιλήνη 

Τηλ. 22510 36736 . fax . 22510 36709 

 

Για τον Ανάδοχο:     

Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Σαχ. Δ/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Σαχ. κωδ. . . . . . – ΠΟΛΗ . . . . . . . 

Σηλ. . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . 

 

Άρθρο 5 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

5.1  Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως 

προς το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα και τιμή, σύμφωνα : α) με την πιο 

κάτω περιγραφή του στον πίνακα του άρθρου 5.2. «Πίνακα Προμήθεια 

Είδων» και β) με την υπ΄αριθ. πρωτ. …………………προσφορά του Αναδόχου.  

5.2 Πίνακας προμήθειας ειδών : 
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5.3 Η τιμή της προμήθειας και παράδοσης των ειδών ανέρχεται στο ποσό 

………………………… …………….€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο 

Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των ……………………………… (………………….€) 

και βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Η 

συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ……………………….. 

(…………………..€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α.   

5.4 Η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με 

τίτλο (11ΣΥΝ_8_1466) «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ», 

Ακρωνύμιο BEACHTOUR της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις 

παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και 

τεχνολογικούς τομείς», του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

Το σύνολο των δαπανών του έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική 

συμμετοχή), θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, με κωδικό: 2012ΣΕ01380007 και κωδικό ΣΑΕ: 013/8. 

 

Άρθρο 6 

Διάρκεια– Τροποποίηση Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της. 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 

συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της διακήρυξης και του ισχύοντος 

θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 

του Π.Δ. 118/2007 σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την 

προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, ύστερα και 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και την 
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υπ’ αριθ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 Υπ.Α.Συ.Δ. (ΦΕΚ 292/ Β’/13.02.2013), Άρθ. 

38, Παρ. 5. 

Δεν επιτρέπεται τροποποίηση συμβατικού όρου η οποία αλλοιώνει το 

συμβατικό αντικείμενο κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που θα 

πραγματοποιήσει προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια. Εάν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας προκύπτουν αλλαγές στο 

χρονοδιάγραμμα, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις 

στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις 

απορρίπτει. 

Ο Ανάδοχος αναλάμβάνει με δικά του έξοδα την αποστολή των ειδών, στους 

χώρους και στις ποσότητες που αναφέρονται στη σύμβαση. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος συνεργάζεται 

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

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του 

άρθρου 5.2 της παρούσας Σύμβασης για κάθε είδος, από την ημερομηνία 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για κάθε είδος, καλείται 

«περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (ή περίοδος διατήρησης)». 

Ο  Ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

 τα είδη, ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των 

προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και 

απαιτήσεων της προσφοράς του, ότι είναι στο σύνολο τους από υλικά 
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άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από 

οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε 

στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι 

αυτά ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και αποτελέσματα για 

τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως 

αυτές προδιαγράφονται,  

 τα είδη θα είναι κατά την παράδοση του καινούρια κι αμεταχείριστα,  

 εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών βρεθεί 

ότι κάποιο δεν πληροί τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και 

των τεχνικών προδιαγραφών και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη 

κρίση της αντίστοιχης Επιτροπής Παραλαβής (με αντικατάσταση των 

ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή 

συστατικών και παρελκομένων των ειδών) να γίνει απόλυτα 

κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα 

απορρίπτεται και ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία 

αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα μέρη αυτού 

μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή  Παραλαβής που 

αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Ο 

Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών 

για την αποσύνδεση του ακατάλληλου μέρους και για την τοποθέτηση 

του και για κάθε δαπάνη σχετική με την αντικατάσταση του ως άνω 

μέρους, συμπεριλαμβανόμενων και όλων των δαπανών ταξιδίου 

τεχνικού του αναδόχου στον τόπο που βρίσκονται εγκατεστημένα τα 

είδη. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο Ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτήν από 

τις πιο πάνω βλάβες.  

Την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε 

σφάλματα λογισμικού (όπου ισχύει). 
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Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς τηλεφωνικώς ή με Fax. 

Είναι επίσης ιδιαίτερα επιθυμητή η επικοινωνία μέσω Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου. 

Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα 

ανταλλακτικών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου 

εγγύησης όλες τις αναβαθμίσεις και βελτιώσεις (updates, patches) του 

λογισμικού (όπου απαιτείται). 

Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόμενη 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) με 

δαπάνες του Αναδόχου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός 

Έρευνας δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που 

προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με 

κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 

αποκατάστασης της βλάβης συμπεριλαμβανόμενων και όλων των δαπανών 

ταξιδίου, με σκοπό αποκατάσταση βλάβης, τεχνικού του Προμηθευτή στον 

τόπο που βρίσκεται εγκαταστημένο το συγκεκριμένο είδος.   

Καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο διαγωνιζόμενος δεσμεύεται 

για την αποκατάσταση λειτουργίας των ειδών των οργάνων και του 

εξοπλισμού εντός (...) ....... (συμπληρώνεται αναλόγως) ημερών από την 

έγγραφη ειδοποίησή του (fax, email). Η αποκατάσταση γίνεται μόνο μέσω 

επισκευής ή αντικατάστασης. 

Η επισκευή θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες 

της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το 

συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε 

αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του Αναδόχου να προβεί στις πιο πάνω 

ενέργειες, αυτές θα πραγματοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 

Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου . 
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Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας οφείλει να 

παρέχει στον Ανάδοχο άμεση πρόσβαση στους χώρους όπου θα παραδοθούν 

τα είδη. 

 

Άρθρο 9 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Παραλαβής Έργου 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει τριμελή Επιτροπή Παραλαβής (Συνεδρίαση 

114/07.11.2013, θέμα 14i και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» με ΑΔΑ : ΒΛ12469Β7Λ-ΔΗΣ). 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται εντός σαράντα πέντε (45) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

Σύμβασης ή σε χρόνο μικρότερο, ο οποίος θα προσδιορίζεται στην Προσφορά 

του διαγωνιζομένου (συμπληρώνεται αναλόγως).  

Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης μπορεί να μειωθεί, δεν μπορεί όμως να 

υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση, παρά μόνο 

μετά την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση του 

χρονοδιαγράμματος παράδοσης γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων, 

που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των 

συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 

ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις αυτές μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/07.  

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

• τα είδη που θα προμηθεύσει ανταποκρίνονται πλήρως προς τους 

όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, 

σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς, ότι είναι στο σύνολο τους από 

υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από 

οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα 

υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά 
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ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και αποτελέσματα για τα οποία 

προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές 

προδιαγράφονται,  

• τα είδη θα είναι κατά την παράδοση του καινούργια κι αμεταχείριστα,  

• εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών 

διαπιστωθεί ότι κάποιο δεν πληροί τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης 

και των τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς του και δεν είναι δυνατόν 

κατά την απόλυτη κρίση της αντίστοιχης Επιτροπής Παραλαβής (με 

αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν 

βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων των ειδών) να γίνει απόλυτα 

κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται 

και ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να 

αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα μέρη αυτού μέσα σε προθεσμία 

που ορίζεται από την Επιτροπή  Παραλαβής που αν περάσει άπρακτη, θα 

κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από 

αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα 

είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την 

αποσύνδεση του ακατάλληλου μέρους και για την τοποθέτηση του και για 

κάθε δαπάνη σχετική με την αντικατάσταση του ως άνω μέρους, 

συμπεριλαμβανόμενων και όλων των δαπανών ταξιδίου τεχνικού του 

Ανάδοχος στον τόπο που βρίσκονται εγκαταστημένα τα όργανα και ο 

εξοπλισμός. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο Ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημιά που 

προκύπτει για αυτήν από τις πιο πάνω βλάβες.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

Η προσωρινή παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής 

στους χώρους του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, Μυτιλήνη κτίριο Επιστημών της Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, 

όροφος 2ος, γραφείο Β19 (Ομάδα Παράκτιας Μορφοδυναμικής & Διαχείρισης, 
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τηλ. /φαξ: 2251036858, email: beachtour@marine.aegean.gr) και συνίσταται σε 

ποσοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο των παραληφθέντων ειδών, 

συντάσσεται δε πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Η οριστική ποιοτική παραλαβή θα γίνει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών 

(δοκιμαστική περίοδος) από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής των 

ειδών. Στο διάστημα αυτό Τεχνικοί του Πανεπιστήμιου Αιγαίου – Ειδικός 

Λογαριασμός Έρευνας θα εγκαταστήσουν, συνδέσουν, ρυθμίσουν τα 

παραληφθέντα είδη και θα θέσουν σε λειτουργία. Με την λήξη αυτού του 

διαστήματος και αφού η Επιτροπή Παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, της προσφοράς του 

Ανάδοχος και της διακήρυξης μετά από λεπτομερή εξέταση και λειτουργία 

σε πραγματικές συνθήκες ή /και δοκιμές στις οποίες θα τα υποβάλλει αυτή 

κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών και θα 

συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Κάθε είδος κατά την προσωρινή παραλαβή του θα συνοδεύεται και από 

Σήμανση CE (CE Mark). 

Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών ανακύψουν 

προβλήματα, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 27 και 28 του ΠΔ 118/07 . 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 

τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 

Ανάδοχος ή τρίτων. 

Ο κάθε Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των ειδών 

μέχρι την προσωρινή  παραλαβή τους.   

Εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της Σύμβασης ή πρόθεση 

παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η αρμόδια επιτροπή εισηγείται 

στην Αναθέτουσα Αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του 

Ανάδοχος, ως έκπτωτου. 

mailto:beachtour@marine.aegean.gr


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 135 από 147 

Άρθρο 10 

Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας και μετά την έκδοση 

των τιμολογίων του ιδίου, και αφού προσκομισθούν στο Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας τα δικαιολογητικά, που 

αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007): 

1. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 

2. Πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής. 

3. Δελτίο (ή Δικαιολογητικό Έγγραφο) Μη Τιμολογηθέντων Αποθεμάτων σε 

περίπτωση αποστολής των ειδών χωρίς έκδοση τιμολογίου 

4. Τιμολόγιο του προμηθευτή  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα 

κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 

σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, άρθρο 4, παρ. 3, όπως συμπληρώθηκε από τις 

διατάξεις του Ν. 3801/2009, άρθρο  46. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις ως άνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή 

από την Εποπτεύουσα Αρχή, του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί. 

Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 

χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 

167/Α/23.07.2013). Φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν 

τον Ανάδοχο. 

Επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α θα γίνει  κράτηση ύψους 0,10% 

βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011 και τέλους χαρτοσήμου 3%, επί 

του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. 
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Άρθρο 11 

Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 

Ο κάθε Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των ειδών, τα οποία θα 

παραδώσει στους χώρους που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. Οι 

δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον 

Ανάδοχος. 

Άρθρο 12 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος κατέθεσε 

την με αριθμό ……..............…...….. και ημερομηνία ………………………. 

εγγυητική επιστολή καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης, της 

……........................................……………………………………. ποσού 10% της 

καθαρής αξίας, δηλαδή 

…………………...........…………..................................................……………………. 

(…………€).  

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 5 

του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). 

 

Άρθρο 13 

Άδειες Χρήσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου 

να εκδοθούν οι Άδειες Χρήσεως, όπου αυτές μνημονεύονται στα λογισμικά 

προγράμματα των ειδών του Πίνακα 5.2 της παρούσας Σύμβασης. Ο 

Ανάδοχος υπόσχεται ότι οι Άδειες Χρήσεως θα είναι απαλλαγμένες από 

κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, δεν θα παραβιάζουν με κανέναν 

τρόπο προ-υφιστάμενα δικαιώματα τρίτων, θα παρέχουν στους χρήστες 

πλήρη και ακώλυτη χρήση των αντιστοίχων λογισμικών προγραμμάτων, 

τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των περιορισμών που οι ίδιες οι Άδειες 

Χρήσεως επιβάλλουν. Σε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή εναχθεί από 

τρίτον, ο οποίος επικαλείται ότι έλκει δικαιώματα στις χορηγηθείσες Άδειες 

Χρήσεως τα οποία έχουν εξ αυτού του λόγου παραβιασθεί, ο Ανάδοχος 
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αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποκαταστήσει την Αναθέτουσα Αρχή σε 

κάθε ανοιχθείσα δικαστική ή άλλη διαμάχη θεωρούμενος ως δικονομικός 

εγγυητής, σε περίπτωση δε που η Αναθέτουσα Αρχή κληθεί να καταβάλλει 

οποιαδήποτε (χρηματική ή μη) αποζημίωση σε τρίτον εξ αιτίας του λόγου 

αυτού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει εκείνος την ορισθείσα 

αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να στραφεί 

κατά του Ανάδοχου για την ικανοποίηση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας 

που έχει υποστεί σε περίπτωση όπου ο Ανάδοχος παραβιάσει τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στον παρόντα όρο.  

Ρητά συμφωνείται ότι οι διατάξεις του παρόντος όρου θα εφαρμόζονται 

αναλογικά σε περίπτωση όπου έχουν παραβιασθεί δικαιώματα τρίτων και 

κυρίως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των λογισμικών 

προγραμμάτων τα οποία θα παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο 14 

Εκχώρηση της Σύμβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 

αυτής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την έγγραφη άδεια 

της αναθέτουσας αρχής, το δικαίωμα είσπραξης της συμβατικής του 

αμοιβής. 

Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος άρθρου από τον Ανάδοχο 

παρέχει την διακριτική ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να κηρύξει έκπτωτο 

τον ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 15 

Υπεργολαβίες 

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον 

οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. 
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Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και άμεση αντικατάσταση με νέο 

υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη 

γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας, 

φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 16 

Εμπιστευτικότητα- Πνευματικά Δικαιώματα 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 

υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην 

απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις 

ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 

στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 

αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 

χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2121/1993  περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας 

Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα 

επί της υλοποιηθείσας σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για 

λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, 

ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 

καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης 

και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται 

να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία 
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που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του 

ένδικου μέσου. 

 

Άρθρο 17 

Έκπτωση του Αναδόχου 

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

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας, άρθρο 8 της παρούσας 

Σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης μέρος ή του συνόλου με 

υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης τα είδη δεν 

παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 

του ΠΔ 118/07 . 

 Ο χρόνος υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας υπολογίζεται σε 

ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά προστίμων όπως προβλέπονται στη 

Σύμβαση (χωρίς ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν 

ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή 

σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 

Ανάδοχο για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 34 του ΠΔ 

118/07, παρ. 1 και 2. Η έκπτωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας Επιτροπής, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του ή η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. Οι κυρώσεις που 

επιβάλλονται στον έκπτωτο Ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 

34 του ΠΔ 118/07, παρ. 5. 
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 Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους 

επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών 

προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή 

του Αναδόχου. 

 Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης 

για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η υλοποίηση της 

προμήθειας περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες 

καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 

προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον 

των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν 

επιβληθεί. 

 Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες 

και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας.  

 Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των 

ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

 

Άρθρο 18 

Άλλοι Γενικοί Όροι 

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και ο 

Ανάδοχος θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 

ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια 

και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Μυτιλήνης, εφαρμοστέο δε δίκαιο 

είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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 Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον 

συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή 

των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα 

πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 

συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για 

την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

 Για κάθε ζήτημα που δεν καθορίζεται με σαφήνεια στην παρούσα 

σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

προμηθειών του Δημοσίου, όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα 

υπογραφής της παρούσας. 

 Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε εις διπλούν και αφού 

διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, μονογράφεται και υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους ως έπεται. 

 

Οι Συμβαλλόμενοι 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο 
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Δ. Υπόδειγμα Γενικής Υπεύθυνης Δήλωσης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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

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

 

ΠΡΟΣ(1): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

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

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Στο πλαίσιο του Επαναληπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Προμήθειας Οργάνων και 

Εξοπλισμού» με Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης ΕΛΕ_2014_6937/27.08.2014 του Πανεπιστημίου Αιγαίου – 

Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, μέχρι και την….. 
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 (4) 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 

απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 

αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από 

τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
  

 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

Σελίδα 144 από 147 

35 

Ε. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

 

Εκδότης: ___________________________________________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης:_________________________________________________ 

Προς  Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν ______________ για ευρώ __________ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς, δια της 

παρούσης επιστολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της 

ενστάσεως  διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των 

……………………………….. ευρώ (………………………….€) υπέρ της 

εταιρίαςμε την επωνυμία ………………….., που εδρεύει …………..………….. (ή  

σε περίπτωση Κοινοπραξίας, ή Ένωσης  υπέρ των εταιριών(1)________, (2) 

___________, κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από  αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

ένωσης προσφερόντων), δια την συμμετοχή της εις τον από εσάς 

διενεργούμενο Επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό Προμήθειας 

Οργάνων και Εξοπλισμού με αρ. πρωτ. Διακήρυξης ΕΛΕ_2014_6937/27.08.2014 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. 

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μέχρι τις  …………. (ένα (1) τουλάχιστον μήνα 

μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς) και καλύπτει μόνο τις από την 

συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό  απορρέουσες υποχρεώσεις της εν 

λόγω εταιρίας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Στο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΣΤ. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 

 

Εκδότης: ___________________________________________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης:_________________________________________________ 

Προς Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 

Εγγύηση μας υπ΄ αριθμόν ______________για ευρώ__________ 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία με την επωνυμία …………… (ή 

Κοινοπραξία ή Ένωση ……………), η οποία εδρεύει …………… (Νομός, 

Δήμος, οδός, αριθμός, Τ.Κ.) πρόκειται, ως ανάδοχος του έργου «προμήθειας 

οργάνων και εξοπλισμού» του Επαναληπτικού Ανοιχτού Δημόσιου 

Διαγωνισμού με Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης ΕΛΕ_2014_6937/27.08.2014, να 

συνάψει μαζί σας, ως αναθέτουσα αρχή του ως άνω Διαγωνισμού, τη με 

αριθμό …………. σύμβαση εκτέλεσης του ως άνω έργου, συνολικής αξίας 

……….. ευρώ και ότι, σύμφωνα με σχετικό όρο στην ως άνω σύμβαση, η 

Εταιρία με την επωνυμία …………… (ή Κοινοπραξία ή Ένωση  ……………) 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ……………, το 

οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Ενόψει των ανωτέρω, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα 

προς εσάς, δια της παρούσης επιστολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι της ενστάσεως διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των 

……………………………….. ευρώ (………………………….€), υπέρ της εταιρίας 

με την επωνυμία ……………… (ή της Κοινοπραξίας ή, σε περίπτωση Ένωσης 

προσφερόντων, υπέρ των εταιριών 1) _____________, 2) _______________ κ.λπ. 

ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ως άνω Ένωσης 

προσφερόντων) για την καλή εκτέλεση εκ μέρους της εταιρίας με την 

επωνυμία ……………… (ή της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης) της ως άνω 

σύμβασης.  



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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Στο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι πέραν των έξι (6) μηνών από την οριστική 

παραλαβή του έργου ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση και καλύπτει μόνο τις από την ανωτέρω σύμβαση απορρέουσες  

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.  

Ο χρόνος ισχύος της  εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

  




