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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 116/2013 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την ανάδειξη αναδόχου για  

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ WC ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΤΕΡΥΓΑ ΔΕΡΙΓΝΥ» 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.2362/27/11/95 (ΦΕΚ 247) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» (άρθρο 83), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α’/17-08-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη”. 

2. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/95) “Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων”. 

3. Το Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α’/06-05-2010) “Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο”. 

4. Το Ν.4013/14-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-09-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων…”, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/02-02-2012) 
“Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” (άρθρο 10 και 11). 

5. Το Π.Δ.118/2007 “Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου” (ΦΕΚ 150/Α’/2007). 
6. Το Π.Δ.60/2007 “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 και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005” (ΦΕΚ 64/ Α’/2007). 

7. Το Π.Δ.113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α’/22-11-2010). 
8. Την υπ’ αρ. 2024709/601/0026/7-5-1998 Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός δικαιολογητικών 

των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες”. 
9. Την υπ’ αρ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

“Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων”. 

10. Την αρ. 3065/2013 (ΦΕΚ 1424/Β/12.6.2013) Απόφαση Πρυτάνεως "Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Αντιπρυτάνεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών". 

11. Την με αρ. πρωτ. 6434/18-10-2013 Απόφαση Πρυτάνεως (ΑΔΑ: ΒΛΛ0469Β4Μ-Λ4Γ, ΑΔΑΜ: 
13REQ001673009 2013-10-18) για την πραγματοποίηση του έργου “Ανακατασκευή χώρων 
WC στο Κεντρικό Κτίριο και στην Πτέρυγα Δεριγνύ”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι 
ποσού 130.000,00 €, σε βάρος των Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικών Πόρων έτους 2013 και 
επόμενου, με κωδ. αρ. 1985ΣΕ04600008, ΚΑΕ 9339.02 και ονομασία έργου «Προσθήκες & 
Επισκευές ΟΠΑ». 
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12. Την υπ’ αρ. 534/18-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ0469Β4Μ-ΝΦΙ, ΑΔΑΜ: 13REQ001673062 2013-10-18) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

1) Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ €, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την «Ανακατασκευή χώρων WC στο Κεντρικό Κτίριο και στην Πτέρυγα 
Δεριγνύ». 

2) Προϋπολογισμός: 130.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 

3) Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο (όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 10 
παρ.1 του Π.Δ.118/2007 και στο Ν.3548/2007). 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

4) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Τμήμα Έργων,  

Πατησίων 80, 5ος όροφος 

26/11/2013 ΤΡΙΤΗ 11:00 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α. (Πατησίων 76, 
ισόγειο) μέχρι την Δευτέρα 25/11/2013 και ώρα 14:30, με οποιονδήποτε τρόπο. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

5) Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως 
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρμόδιας δημόσιας Επιτροπής. 

6) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν 
επαγγελματική δραστηριότητα σε οικοδομικές εργασίες και λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το N.2513/1997 

κατά το χρόνο που γίνεται ο διαγωνισμός. 

β) Ενώσεις/Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη αυτών των Κοινοπραξιών/Ενώσεων, είτε 
από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Οι 
Ενώσεις/Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους αυτών των 
Κοινοπραξιών/Ενώσεων. Τα μέλη αυτών των Κοινοπραξιών/Ενώσεων ευθύνονται, το 
καθένα, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση 
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του έργου ακόμα και σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των 
Κοινοπραξιών/Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα 
προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν 
την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα 
υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους του διαγωνισμού. Η αντικατάσταση 
μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

7) Τα παραπάνω ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου, ενώ, τα παραπάνω αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει 
να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου του κράτους εγκατάστασής 
τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 

8) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, όλες τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής που παρουσιάζονται στην παρούσα. 

9) Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ως 
μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο 
προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 

 

Όσοι από τους υποψηφίους Αναδόχους το επιθυμούν, μπορούν να δουν τους χώρους από 
29/10/2013 έως την κατάθεση της προφοράς τους κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Έργων, 
καθώς επίσης να υποβάλλουν έγγραφο αίτημα για οποιαδήποτε συμπληρωματική επί της 
διακήρυξης πληροφορία κατά το ίδιο διάστημα. 

 

Η αναλυτική διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο site του Πανεπιστημίου: 
www.aueb.gr και μετά τις 25/10/2013 σε έντυπη στο τμήμα Έργων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 80, τηλέφωνο 210-8203719-20.  
 

 
Αθήνα, 21/10/2013 

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, 
συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

2. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος πρέπει να φέρει 
τις παρακάτω ενδείξεις: 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 116/2013 

Ημερομηνία διαγωνισμού 26/11/2013 

«Ανακατασκευή χώρων WC στο Κεντρικό Κτίριο και στην 
Πτέρυγα Δεριγνύ» 

 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (Κυρίως φάκελο), ο οποίος περιέχει, 
επί ποινής αποκλεισμού, τρεις επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 3 παρ. Α της παρούσας 
Διακήρυξης 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία 
της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία 
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 παρ. Β της παρούσας Διακήρυξης 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα 
στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου 
Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 3 παρ. Γ της 
παρούσας Διακήρυξης 
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Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν σε δύο αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντα ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και να έχουν συνεχή 
αρίθμηση. Αν υπάρχει διαφορά των στοιχείων μεταξύ του πρωτοτύπου και των αντιτύπων, 
επικρατέστερο θα είναι το πρωτότυπο έναντι του άλλου αντιτύπου. Όλοι οι επιμέρους 
φάκελοι, πέραν από τον τίτλο του φακέλου, φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

3. 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 προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 
αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

4. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 
παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/07 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

6. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Στους 
διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθμίσεις 
της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις των νόμων 3886/2010 και 
4055/2012. 

7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, μόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε κατά 
την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας μετά τη σχετική 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Αποκλείεται η συμπλήρωση των 
φακέλων της προσφοράς με τυχόν ελλείποντα στοιχεία. 

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 

 

Α.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν εντός 
του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τα εξής: 

α) Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του 
Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007). 

β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

i) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν 

ii) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,  
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 
-  δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 καταστάσεις 
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  

άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 κατάσταση 
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 

περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ.118/07 

iii) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 και σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/07. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι: 

i) υποχρεούται να προμηθεύσει τα συνεργεία του με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία 
μέτρα ατομικής προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και να λάβει όλα τα 
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την αποφυγή 
ατυχημάτων. Επιπλέον, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης των 
κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς και της χρήσης των μέτρων 
ατομικής προστασίας από τα συνεργεία του και καμία ευθύνη δεν έχει το ΟΠΑ σε 
περίπτωση ατυχήματος. 

ii) θα ασφαλίσει τα συνεργεία του και ότι οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ίδιο. 

δ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται επικυρωμένο 
αντίγραφο Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, και έγγραφο της αρμόδιας 
εποπτεύουσας Αρχής που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τις 
τροποποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει στο Καταστατικό του. Σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ επιπλέον 
τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Επίσης, σε περίπτωση ΑΕ προσκομίζεται επικυρωμένο 
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Πρακτικό ΔΣ και το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού, από το οποίο προκύπτουν όλα τα μέλη 
του ΔΣ και κάθε άλλο όργανο εκπροσώπησης της ΑΕ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι φυσικό πρόσωπο, προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια 
διοικητική Αρχή. Σε περίπτωση ένωσης/σύμπραξης, προσκομίζονται τα αντίστοιχα ως άνω 
έγγραφα για κάθε μέλος της ένωσης/σύμπραξης καθώς επίσης και  

Συμφωνητικό μεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου: 
(α) να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία, 
(β) να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση 

του έργου, 
(γ) να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το Έργο που αναλαμβάνει κάθε Μέλος 

της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 
(δ) να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών 

της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader), 
(ε) να ορίζεται µε συμβολαιογραφικό έγγραφο 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. 

ε) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί 
με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

στ)  Λίστα έργων αντίστοιχου αντικειμένου και οικονομικού μεγέθους όχι κάτω των 25.000,00 €. 

ζ) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων που θα αναφέρονται στην παραπάνω λίστα, 
υπογεγραμμένες από τις αρμόδιες επιβλέπουσες τα έργα υπηρεσίες (άλλα δικαιολογητικά όπως 
συμβάσεις, αποφάσεις επιτροπών κλπ. δεν θα γίνουν δεκτά). 

 

Β.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να 
περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: 

1. Τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο Μέρος Β της παρούσης Διακήρυξης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι: 

 Δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Μέρος Β της 
παρούσης, 

 Θα υλοποιήσει το έργο εντός του χρονοδιαγράμματος και  
 Θα δηλώνει τον χρόνο εγγύησης για το έργο σύμφωνα με τους ΟΡΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ 

Β). 
 

Γ.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» 

Η οικονομική προσφορά κατ’ ελάχιστον πρέπει να προσδιορίζει το έργο που πρέπει να γίνει, την 
καθαρή αξία, το ΦΠΑ και την συνολική αξία του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες, 
προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι 
διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 
3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 
δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3. 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 ίσο με το 
προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του ανωτάτου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 
ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η 
συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών 
μελών αυτό το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα 
στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι 
νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 
β. Τον εκδότη. 
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
ζ. Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. 

ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 
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ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ. 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
1 του Παραρτήματος Α του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ της παρούσης, της οποίας το ποσό πρέπει να καλύπτει σε 
ΕΥΡΩ ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, ήτοι ποσό ίσο με 
έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.500,00 €). 

Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου και τα ακόλουθα: 
Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού. 
ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 

ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, 
(2) ο αριθμός της διακήρυξης, 
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, 
(4) η ημερομηνία έκδοσής της, 
(5) τα στοιχεία του αναδόχου υπέρ του οποίου εκ δίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του 
ανάδοχου από την Υπηρεσία. 

Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων 
που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 
στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικών μέσων ή παραίτησης από 
αυτά. 

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Α του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ της παρούσας. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και 
περιλαμβάνει τον αριθμό της σχετικής Σύμβασης και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της 
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εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Ο Χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το 
συμβατικό χρόνο παράδοσης των έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, αν χρειαστεί (π.χ. σε περίπτωση που η προσφορά 
είναι υπερβολικά χαμηλή), από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τα μέλη της ετήσιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαπραγμάτευσης Δημόσιων Μειοδοτικών Διαγωνισμών, όπως 
αυτή ορίσθηκε στην 16η Συνεδρίαση (21-12-2012) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε εφαρμογή του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης» του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

Πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών η ανωτέρω επιτροπή γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα 
που προκύπτει κατά την διενέργεια των διαγωνισμών ή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ως 
και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 της παρούσης προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης των 
προσφορών, δημόσια, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, με την εξής 
διαδικασία: 

Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι, η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει την ύπαρξη τριών επί μέρους, 
ανεξάρτητων, σφραγισμένων φακέλων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας Διακήρυξης. Όλοι 
οι επιμέρους φάκελοι μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή. 
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1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 
αρμόδια Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. Οι υπόλοιποι 
επιμέρους φάκελοι του διαγωνισμού φυλάσσονται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. Α της παρούσας Διακήρυξης. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η παραπάνω επιτροπή προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, 
σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Στο ίδιο πρακτικό για τυχόν προσφορές που 
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύει για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Στην 
επόμενη φάση προκρίνονται όσοι φάκελοι πληρούν τις προϋποθέσεις των όρων της παρούσας 
Διακήρυξης για τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο 
των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση τους από την αρμόδια Επιτροπή. 
 

2. Αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου της «Τεχνικής προσφοράς» 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού επαναφέρει τον φάκελο Τεχνικής προσφοράς, 
αποσφραγίζει (όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται) τον φάκελο, μονογράφει δε 
και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο, στη 
συνέχεια ελέγχει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν 
ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. Β της παρούσας. Στην 
περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις ή αποκλίσεις, από αυτά που ορίζονται στο 
άρθρο 3 παρ. Β της παρούσας διακήρυξης η προσφορά απορρίπτεται και ο υποψήφιος δεν 
συμμετέχει στην επόμενη φάση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 
που υποβάλλουν τεχνικές προσφορές σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει, σφραγίζει και αποστέλλει 
στο αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο προς έγκριση. Στο ίδιο πρακτικό για τυχόν 
προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες αναλύει για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους 
απόρριψης. 
 

3. Αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου της «Οικονομικής προσφοράς» 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν 
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αποδεκτές με πρόταση της επιτροπής και απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου για την αποσφράγισή τους, κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί σε σχετική 
πρόσκληση που θα γνωστοποιηθεί, εγκαίρως, με τηλεομοιοτυπία (fax) στους διαγωνιζόμενους. 
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των 
τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταχωρεί τα οικονομικά στοιχεία και προτείνει την  
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Στην συνέχεια αποστέλλει το ως άνω πρακτικό 
στο αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο προς έγκριση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΟΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.118/07, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το 
Ν.2672/1998(Α΄290), οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ.118/07: 

α. Οι Έλληνες πολίτες 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του 
Π.Δ.60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης ,της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης(κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
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αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

β. Οι Αλλοδαποί 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 
(1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07. 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις 
της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν 
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλλουν: 

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β, αντίστοιχα. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ.118/07, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07. 

4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 
παρ. 2 των Νομικών Προσώπων, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην 
ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας 
της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 
της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 
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δ. Οι συνεταιρισμοί υποβάλουν  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του 
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07. 

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ.118/07, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07. 

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 

ε. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποχρεούνται να υποβάλουν: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου 
Αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 
εγκατάστασης και θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
 

Β.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.118/07, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα 
με το Ν.2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ.118/2007, όπως αναφέρθηκαν στην παρ. Α του 
παρόντος άρθρου κατά περίπτωση. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως 
άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

Η Υπηρεσία αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω 
φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των 
οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί. 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην 
αποσφράγιση του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας. 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ.118/07, λαμβάνουν γνώση εφόσον 
το επιθυμούν των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη συμφωνία αυτών με 
τους όρους της Διακήρυξης προβαίνει στη σύνταξη σχετικού πρακτικού με το οποίο γνωμοδοτεί για 
την κατακύρωση του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο. 

 

Γ.   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται στον ανάδοχο με την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ €, εκ των 
συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Όταν ο ανάδοχος, ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ € δεν προσκομίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω ή, εφόσον τούτο 
προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του Π.Δ.118/07, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή σε 
ευρώ €. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον με την 
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ € και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους 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 περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ.3 του άρθρου 8α του Π.Δ.118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο 
προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν 
ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
Π.Δ.118/2007, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης 
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία 
όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της 
διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει 
ο υποψήφιος προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του 
διαγωνισμού όργανο, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
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Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και της υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή 
οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία 
ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και 
εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.  

Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση 
της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το 
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής 
ενστάσεων. 

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6, 8 και 8α του Π.Δ.118/07, 
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 
υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 
δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον 
μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο 
εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη 
της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, 
μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα 
τους. 

5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω προσκομίζεται παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογισμένης αξίας των έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
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χιλίων ευρώ (1.000,00€) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€). Το παράβολο 
αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (ΚΑΕ) 3741. 

6. Ο υποψήφιος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 
των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ.150/Α/2007) να υποβάλλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα 
αρχή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

1. Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση κατακύρωσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α.  Το έργο. 
β.  Την συνολική αξία του έργου 
γ.  Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το έργο. 
δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο 

σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
ε.  Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

3. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του 
παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 
σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο 
κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου με την οποία συμμετείχε 
αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 
διαγωνισμού σε αυτόν.  

2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του τμήματος του έργου και τουλάχιστον τα εξής: 
α.  Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
β.  Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ.  Το έργο. 



[18] 

 

δ.  Την συνολική αξία του έργου. 
ε.  Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του. 
ζ.  Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
η.  Τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
θ.  Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι.  Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 

4. Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και ο χρόνος διάρκειάς της θα είναι δύο μήνες μετά τη λήξη της 
σύμβασης. 

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, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η 
απόφαση αυτή δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) Παραδόθηκε όλο το έργο. 
β) Το έργο παραλήφθηκε οριστικά. 
γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

7. Σχέδια των ανωτέρω Συμβάσεων που θα υπογραφούν από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
επισυνάπτονται στο ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Το έργο θα υλοποιηθεί με χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα συνταχθεί κατόπιν συνεννόησης με το 
Τμήμα Έργων του ΟΠΑ, σε ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες. 

2. Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι τι ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 
μπορεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται μέχρι 
το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθεί το έργο, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων 
κυρώσεων του άρθρου 15 της παρούσας διακήρυξης. 
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3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. 
Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 
λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού 
έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το έργο που έχει αναλάβει μέσα στα όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

2. Η παρακολούθηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Έργων του ΟΠΑ. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να έχει άμεση συνεργασία με το ως άνω Τμήμα και να εισακούει τυχόν οδηγίες και 
υποδείξεις. 

3. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από την εκάστοτε αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
λαμβάνοντας υπόψη την βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών του Τμήματος Έργων. Η βεβαίωση της 
Επιτροπής παραλαβής για την καλή εκτέλεση του έργου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 
πληρωμή του Αναδόχου με την έκδοση σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση 
μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 
που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου. 

2. Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε το έργο μέσα στο συμβατικό 
χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 της 
παρούσης. 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση όταν η σύμβαση δεν 
υπογράφηκε ή το έργο δεν παραδόθηκε με ευθύνη του Δημοσίου και όταν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας. 

4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 
β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου στον επόμενο προσφέροντα που είχε 

λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή 



[20] 

 

τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο 
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα 
ανάθεση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του 
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου 
οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Η πληρωμή της αξίας του Έργου θα γίνει σε ευρώ €, με την απαραίτητη προσκόμιση από το 
δικαιούχο όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία. 

2. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας του έργου θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την οριστική 
παραλαβή του έργου από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής, μετά την προσκόμιση των 
απαραίτητων παραστατικών και μετά από βεβαίωση των ανωτέρω Επιτροπών για την καλή 
εκτέλεση των εργασιών, με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του αναδόχου. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07). 

3. Οι εκ του Νόμου κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς και ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Ο ανάδοχος και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για 
την από κοινού ρύθμιση κάθε ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

Κάθε διαφορά σχετική με τη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων εξωσυμβατικής 
ευθύνης), επιλύονται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Αθήνας και 
σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο (δικονομικό και ουσιαστικό). 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την ανακατασκευή όλων των χώρων υγιεινής του κεντρικού 
κτιρίου και της πτέρυγας Δεριγνύ, πλην αυτών που ανακατασκευάστηκαν πρόσφατα, με νέα 
εσωτερική διαμόρφωση αυτών. 

Πιο συγκεκριμένα θα ανακατασκευαστούν τα ακόλουθα WC: 

 Τα δύο (2) συγκροτήματα χώρων υγιεινής (αντρών – γυναικών) του ισόγειο του κεντρικού 
κτιρίου, δεξιά και αριστερή πτέρυγα (συνολικά 10 WC). 

 Τα δύο συγκροτήματα χώρων υγιεινής (αντρών – γυναικών) του Α’ ορόφου του κεντρικού 
κτιρίου, δεξιά και αριστερή πτέρυγα (συνολικά 10 WC). 

 Ένα συγκρότημα χώρων υγιεινής (αντρών – γυναικών) στον Β’ όροφο του κεντρικού κτιρίου, 
αριστερή πτέρυγα (συνολικά 6 WC). 

 Ένας χώρος υγιεινής στην προσθήκη του κεντρικού κτιρίου (συνολικά 2 WC). 
 Ένα συγκρότημα χώρων υγιεινής (ΑΜΕΑ – γυναικών ή αντρών) στον Α’ όροφο πτέρυγας Δεριγνύ 

(1 WC AMEA και 3 WC). 
 Τέσσερις χώροι υγιεινής στους Β’, Γ’ και Δ’ ορόφους της πτέρυγας Δεριγνύ (συνολικά 5 WC ανά 

όροφο). 

Συνολικά θα διαμορφωθούν σαράντα έξι (46) WC και ένα (1) ΑΜΕΑ, σύμφωνα με σχέδια που 
δίδονται από την υπηρεσία και είναι υποχρεωτική η παραλαβή τους για την συμμετοχή στον 
διαγωνισμό. 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

Αναλυτικότερα οι εργασίες ανακατασκευής στα ως άνω wc έχουν ως ακολούθως: 

1. Αποξηλώσεις 
Θα αποξηλωθούν τα είδη υγιεινής, θα καθαιρεθούν τα κεραμικά πλακίδια, οι τσιμεντοκονίες, τα 
κουφώματα, οι ψευδοροφές και τα εσωτερικά χωρίσματα και τα δάπεδα όλων των χώρων 
καθώς και τμήματα τοιχοποιίας στα σημεία που θα δημιουργηθούν νέα. 

2. Τοιχοποιία  
Θα συμπληρωθεί τοιχοποιία όπου απαιτηθεί για μετακίνηση ή κλείσιμο πόρτας από 
οπτοπλινθοδομή στο ίδιο πάχος με την υπάρχουσα η οποία εν συνεχεία θα επιχριστεί και 
χρωματιστεί με σπατουλαριστό ακριλικό χρώμα πρώτης ποιότητας. 

3. Προμήθεια & Τοποθέτηση νέων χωρισμάτων 
Θα τοποθετηθούν νέα χωρίσματα τύπου HPL τα οποία αναλυτικά θα αποτελούνται από: 
 Αλουμινένιο οδηγό στέψης καθ’ όλο το μήκος. 
 Αλουμινένιο μπινί πόρτας με αντικραδασμικό λάστιχο. 
 Αλουμινένιο οδηγό στήριξης τοίχου. 
 Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης (ρύθμιση στο 130mm έως 170mm). 
 Ανοξείδωτοι μεντεσέδες αυτόματης επαναφοράς (3 ανά πόρτα). 
 Ανοξείδωτη κλειδαριά με ένδειξη «χωρίς κλειδί» με δυνατότητα ανοίγματος απ’ έξω. 
 HPL σε πάχος 13mm. 
 Όλα τα αλουμινένια προφίλ θα παραδοθούν ανοδειωμένα ή ηλεκτροστατικά βαμμένα σε 

επιλογή RAL. 
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4. Νέα Εγκατάσταση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
 Θα γίνει νέα εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης στις καινούριες θέσεις που θα 

δημιουργηθούν. 
Η εγκατάσταση ύδρευσης θα γίνει με πολυστρωματικές σωληνώσεις ή με χαλκό 
επενδεδυμένο και με πίνακες υδροληψίας (collecteur). Οι παροχές για τα καζανάκια και τις 
μπαταρίες θα γίνονται μέσω γωνιακών διακοπτών απαραιτήτως. 

 Θα τοποθετηθούν εννέα (9) νέοι θερμοσίφωνες 80 λίτρων, ένας για κάθε συγκρότημα – 
χώρο υγιεινής. 

 Θα τοποθετηθούν σιφόνια δαπέδου στα λουτρό με νέο δίκτυο αποχετευτικό μέχρι την 
κατακόρυφη στήλη. 

 Θα αντικατασταθούν και μετακινηθούν τα δύο σώματα καλοριφέρ στον προθάλαμο των δύο 
λουτρών της πτέρυγας Δεριγνύ έτσι ώστε να κατασκευαστεί ερμάριο από τοίχο σε τοίχο και 
δάπεδο έως οροφή. 

 Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες 
του ΤΕΕ. 

5. Νέα Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση 
 θα γίνει νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση. 
 Θα γίνει εγκατάσταση για φωτιστικά ασφαλείας και στεγνωτήρες.  

6. Προμήθεια & Τοποθέτηση Πλακιδίων Πορσελάνης 
Θα τοποθετηθούν πλακίδια πορσελάνης χρωματικής επιλογής του Πανεπιστημίου Α’ ποιότητας 
κατάλληλα για την εν λόγω χρήση. Τα πλακάκια θα είναι λευκής μάζας τουλάχιστον group 4 ή 
γρανιτοειδή, μεγάλων διαστάσεων. Τα πλακάκια δαπέδου θα είναι σατινέ ώστε να μη 
γλιστράνε. Θα τοποθετηθούν σε όλο το ύψος των λουτρών μέχρι ψευδοροφής,  κολλητά με 
ακριλική κόλλα και θα έχουν αρμό 1,5-3mm. 

7. Προμήθεια & Τοποθέτηση Ειδών Υγιεινής 
 Θα τοποθετηθούν τα είδη υγιεινής, πιο συγκεκριμένα οι νιπτήρες και οι μπαταρίες μίξης 

ζεστού-κρύου νερού τύπου Ideal Standard ή Ευρωπαϊκής προέλευσης. 
 Θα κατασκευαστεί πάγκος με μεταλλικό σκελετό πάνω στον οποίο θα τοποθετηθεί 

τεχνογρανίτης ή μάρμαρο μεγάλης σκληρότητας και μικρής απορροφητικότητας κατάλληλα 
επεξεργασμένος με αδιαβροχοποίηση και χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου. Ο πάγκος 
θα είναι πάχους 3εκ. πλάτους περίπου 0,60μ. Θα τοποθετηθεί πλάτη στον τοίχο από το ίδιο 
υλικό πάχους 2εκ και ύψους 0,15μ. καθώς και κρέμαση ύψους 0,20μ. Όλες οι ελεύθερες 
πλευρές θα φέρουν καμπύλωμα στην πάνω πλευρά (μισοτσίμπουκο). Οι νιπτήρες θα είναι 
επικαθίμενοι. 

 Πάνω από τους νιπτήρες θα τοποθετηθεί μονοκόμματος καθρέφτης. Επιπλέον θα 
τοποθετηθούν και τα ανάλογα αξεσουάρ, αντλίες υγρού σαπουνιού (dispenser), χαρτοθήκες 
χειροπετσέτας, στηρίγματα χαρτιού, πιγκάλ και καλάθια απορριμμάτων. 

 Θα τοποθετηθούν λεκάνες με ενσωματωμένο δοχείο πλύσεως (πορσελάνης) χαμηλής 
πιέσεως τύπου Ideal Standard ή Ευρωπαϊκής προέλευσης. 

 Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση δεκαέξι (16) στεγνωτήρων ένας σε κάθε χώρο. 

8. Προμήθεια & Τοποθέτηση Φωτιστικών 
Θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά οροφής εξωτερικού τύπου με λαμπτήρες οικονομίας στους 
υπόλοιπους χώρους, καθώς και φωτιστικά ασφαλείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
και αριθμού ικανού ώστε να υπάρχει φωτισμός των χώρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
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9. Κουφώματα 
Οι πόρτες εισόδου των WC θα αντικατασταθούν με νέες MDF χρωματισμένες σε χρώματα 
επιλογής του Πανεπιστημίου στο σύνολο είκοσι δύο (22) με μεταλλικές ή ξύλινες κάσσες (ίδιες 
με τις υπάρχουσες). 

Τα ξύλινα παράθυρα των λουτρών του υπογείου του κεντρικού κτιρίου, έξι (6) στον αριθμό, θα 
αντικατασταθούν με νέα αλουμινίου, χρώματος ίδιου με τα υπάρχοντα, ανοιγόμενα με 
ανάκληση και υαλοπίνακες αμμοβολής. Θα έχουν δύο τμήματα, σταθερό και ανακλινόμενο. 

Τα παράθυρα στα λουτρά της πτέρυγας Δεριγνύ θα χρωματιστούν με βερνικοχρώματα, αφού 
προηγουμένως επισκευαστούν ώστε να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και αντικατασταθούν οι 
υαλοπίνακες με αντίστοιχους αμμοβολής ίδιου πάχους. Αυτό ισχύει για την κάτω σειρά κάθε 
επιπέδου. 

Όλες οι επιφάνειες οι οποίες δε θα καλυφθούν από πλακίδια θα χρωματιστούν με ακριλικά 
χρώματα πρώτης ποιότητας αφού πρώτα στοκαριστούν όπου απαιτείται και ασταρωθούν 
χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου. 

10. Κατασκευή Ντουλάπας 
θα κατασκευαστούν τέσσερις (4) ντουλάπες, μία σε κάθε προθάλαμο, στα λουτρά της πτέρυγας 
Δεριγνύ από mdf μέχρι ύψους ψευδοροφής , πλάτους όσο το πλάτος των προθαλάμων και 
βάθους 0,60 με 0,70μ. 

Οι ντουλάπες θα χρωματιστούν με βερνικοχρώματα αφού πρώτα υποβληθούν στην κατάλληλη 
επεξεργασία (τριφτούν, ασταρωθούν κλπ.) και θα φέρουν κλειδαριές. 

Θα πρέπει να προσκομιστούν με την προσφορά προδιαγραφές και προσπέκτους των υλικών που 
θα χρησιμοποιηθούν καθώς και δείγματα όσον αφορά τα πλακίδια και τις ψευδοροφές. Η μη 
προσκόμιση των ως άνω επιφέρει ποινή αποκλεισμού. 

Για τα πλακίδια θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο προτάσεις για επιλογή του 
Πανεπιστημίου. 

Τα προσπέκτους θα αφορούν τα χωρίσματα τύπου HPL, τα είδη υγιεινής, τα αξεσουάρ και 
μπαταρίες, τα κουφώματα αλουμινίου πάνω στα οποία θα μαρκάρονται τα προσφερόμενα ή η 
δυνατότητα επιλογής αυτών. 

Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης. 

Όλες οι ως άνω εργασίες θα καλύπτονται από εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας για 
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

 

ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών θα ορίζεται στην προσφορά του 
αναδόχου, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι 
μεγαλύτερο των ενενήντα (90) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης των 
εργασιών. Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών θα οριστεί από το Τμήμα Έργων, σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Έργων. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά του να ορίσει χρονικό διάστημα 
εγγύησης των παραδοτέων, εντός του οποίου θα υποχρεούται να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε σφάλματα ή ζημιές διαπιστωθούν μετά την παράδοση του έργου, πλην αυτών 
που αποδεδειγμένα οφείλονται σε κακή χρήση ή υφιστάμενες παθολογίες του κτιρίου που 
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δεν έχουν αποκατασταθεί. Ο χρόνος εγγύησης δεν μπορεί, με ποινή αποκλεισμού, να είναι 
μικρότερος των δύο (2) ετών. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για τις εν λόγω εργασίες απαιτείται επέμβαση σε 
φέροντα στοιχεία του κτιρίου, ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει στην εκτέλεση των εργασιών 
αυτών, αλλά θα ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προηγηθεί έγκριση 
αρμοδίου οργάνου. 

4. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή 
ελαττώματα. 

5. Όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς και προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. 

6. Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις ποσότητες των υλικών που πρέπει να 
παραγγελθούν και δεν δικαιούται να ζητήσει παραλαβή υλικών από την αναθέτουσα αρχή 
που πλεονάζουν και δεν ενσωματώθηκαν στα παραδοτέα. 

7. Οι δαπάνες των υλικών και μικροϋλικών για την περάτωση των εργασιών βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

8. Ασφαλιστικές εισφορές – κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 

9. Όλες οι εργασίες και η επιλογή των υλικών οφείλει να είναι σε συμφωνία με τις ισχύουσες 
διατάξεις και κανονισμούς κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών. 

10. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει υπ’ ευθύνη του για την έκδοση των σχετικών αδειών και 
την τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διαδικασιών για την 
εγκατάσταση κάδου αποκομιδής μπαζών, εφόσον για την υλοποίηση των εργασιών 
απαιτηθεί η χρήση του κλπ. 

11. Προκειμένου η πρόοδος των  εργασιών να μη δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου,  οι εργασίες δύναται να πραγματοποιούνται και σε ημέρες 
και ώρες που δεν θα λειτουργεί (ενδεχομένως αργίες και Σαββατοκύριακα) πάντα κατόπιν 
συνεννόησης με το Τμήμα Έργων. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων 
ευρώ (130.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές 
επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα 
περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. 

Ο χρόνος υλοποίησης του αντικειμένου της ανάθεσης ορίζεται σε ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης:           

                                                                                             Ημερομηνία Έκδοσης:     
        ΕΥΡΩ ……………………………………….. 

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μας υπ’ αριθμό     για .....................ΕΥΡΩ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ      

(και ολογράφως)                              υπέρ της Εταιρείας                    , οδός                    , αριθμός   

(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1)    , (2)   , κλπ. ατομικά για κάθε μια από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

εταιρειών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της με                              δια την  ανάθεση του 

έργου    ……………………………………................................................................……                                                           

     σύμφωνα με την από                Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το 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. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την          

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). 
 

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) 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Εκδότης:      

                                                                                             Ημερομηνία Έκδοσης:     
    ΕΥΡΩ………………………………………. 

 

Προς :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ μας υπ’ αριθμό             για                              ΕΥΡΩ  

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών                                     , οδός  , αριθμός 

 , σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν Αναθέτουσα αρχή σύμβαση, που θα καλύπτει την  ανάθεση  

του έργου …………………………..........…… σύμφωνα με την από        Διακήρυξή σας συνολικής αξίας   

 , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας  του έργου πλην ΦΠΑ, δηλαδή για                                      ΕΥΡΩ. 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα     παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε 

περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)      , 2)  __ ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης εταιρειών) και 

εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, να καταβάλει ολικά ή μερικά σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, 

αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι 

η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη 

δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την                     

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: (Ο Χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το 
συμβατικό χρόνο παράδοσης των έργου.) 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 

Βεβαιούνται 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, Τ.Κ. 10434, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210-8203911 
ΦΑΞ: 210 8226204 
www.aueb.gr  

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ  

Στην Αθήνα σήμερα, την ……………………….. και ώρα 10.00 π.μ., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α) Το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ που έχει έδρα στην Αθήνα, οδός Πατησίων 76, εκπροσωπούμενο νόμιμα 
από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Καθηγητή κ. ................................. και  

Β) Η Εταιρεία ……………………………………….., που εδρεύει ...................., οδός ………………, ΑΦΜ .........., ΔΟΥ ..........., 
εκπροσωπούμενη νομίμως από ............................., καλούμενη στο εξής «Ανάδοχος»,  

Αφού έλαβαν υπόψη: 
- Την με αρ. πρωτ. .../...-...-2013 Απόφαση Πρυτάνεως για την πραγματοποίηση του 

έργου 
(ΑΔΑ: .....................) 

(ΑΔΑΜ: .....................) 
-  Την με αρ. πρωτ. 203/1/16-4-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: .....................) 

(ΑΔΑΜ: .....................) 
-  Την αρ. ......./2013 Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: .....................) 

(ΑΔΑΜ: .....................) 
-  Την με αρ. πρωτ. .../...-...-2013 Απόφαση Πρυτάνεως για την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού 
(ΑΔΑ: .....................) 

(ΑΔΑΜ: .....................) 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν από κοινού τα ακόλουθα: 
 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει και ο δεύτερος αναλαμβάνει το έργο: «Ανακατασκευή χώρων WC στο 
Κεντρικό Κτίριο και στην Πτέρυγα Δεριγνύ» με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή Αντικειμένου 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την ανακατασκευή όλων των χώρων υγιεινής του κεντρικού κτιρίου και της 
πτέρυγας Δεριγνύ, πλην αυτών που ανακατασκευάστηκαν πρόσφατα, με νέα εσωτερική διαμόρφωση αυτών. 

Πιο συγκεκριμένα θα ανακατασκευαστούν τα ακόλουθα WC: 

 Τα δύο (2) συγκροτήματα χώρων υγιεινής (αντρών – γυναικών) του ισόγειο του κεντρικού κτιρίου, δεξιά και 
αριστερή πτέρυγα (συνολικά 10 WC). 

 Τα δύο συγκροτήματα χώρων υγιεινής (αντρών – γυναικών) του Α’ ορόφου του κεντρικού κτιρίου, δεξιά και 
αριστερή πτέρυγα (συνολικά 10 WC). 

 Ένα συγκρότημα χώρων υγιεινής (αντρών – γυναικών) στον Β’ όροφο του κεντρικού κτιρίου, αριστερή πτέρυγα 
(συνολικά 6 WC). 

 Ένας χώρος υγιεινής στην προσθήκη του κεντρικού κτιρίου (συνολικά 2 WC). 
 Ένα συγκρότημα χώρων υγιεινής (ΑΜΕΑ – γυναικών ή αντρών) στον Α’ όροφο πτέρυγας Δεριγνύ (1 WC AMEA και 3 

WC). 
 Τέσσερις χώροι υγιεινής στους Β’, Γ’ και Δ’ ορόφους της πτέρυγας Δεριγνύ (συνολικά 5 WC ανά όροφο). 
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Συνολικά θα διαμορφωθούν σαράντα έξι (46) WC και ένα (1) ΑΜΕΑ, σύμφωνα με σχέδια που δίδονται από την 
υπηρεσία και είναι υποχρεωτική η παραλαβή τους για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Αναλυτικότερα οι εργασίες ανακατασκευής στα ως άνω WC έχουν ως ακολούθως: 

1. Αποξηλώσεις 
Θα αποξηλωθούν τα είδη υγιεινής, θα καθαιρεθούν τα κεραμικά πλακίδια, οι τσιμεντοκονίες, τα κουφώματα, οι 
ψευδοροφές και τα εσωτερικά χωρίσματα και τα δάπεδα όλων των χώρων καθώς και τμήματα τοιχοποιίας στα 
σημεία που θα δημιουργηθούν νέα. 

2. Τοιχοποιία  
Θα συμπληρωθεί τοιχοποιία όπου απαιτηθεί για μετακίνηση ή κλείσιμο πόρτας από οπτοπλινθοδομή στο ίδιο 
πάχος με την υπάρχουσα η οποία εν συνεχεία θα επιχριστεί και χρωματιστεί με σπατουλαριστό ακριλικό χρώμα 
πρώτης ποιότητας. 

3. Προμήθεια & Τοποθέτηση νέων χωρισμάτων 
Θα τοποθετηθούν νέα χωρίσματα τύπου HPL τα οποία αναλυτικά θα αποτελούνται από: 
 Αλουμινένιο οδηγό στέψης καθ’ όλο το μήκος. 
 Αλουμινένιο μπινί πόρτας με αντικραδασμικό λάστιχο. 
 Αλουμινένιο οδηγό στήριξης τοίχου. 
 Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης (ρύθμιση στο 130mm έως 170mm). 
 Ανοξείδωτοι μεντεσέδες αυτόματης επαναφοράς (3 ανά πόρτα). 
 Ανοξείδωτη κλειδαριά με ένδειξη «χωρίς κλειδί» με δυνατότητα ανοίγματος απ’ έξω. 
 HPL σε πάχος 13mm. 
 Όλα τα αλουμινένια προφίλ θα παραδοθούν ανοδειωμένα ή ηλεκτροστατικά βαμμένα σε επιλογή RAL. 

4. Νέα Εγκατάσταση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
 Θα γίνει νέα εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης στις καινούριες θέσεις που θα δημιουργηθούν. 

Η εγκατάσταση ύδρευσης θα γίνει με πολυστρωματικές σωληνώσεις ή με χαλκό επενδεδυμένο και με πίνακες υδροληψίας 
(collecteur). Οι παροχές για τα καζανάκια και τις μπαταρίες θα γίνονται μέσω γωνιακών διακοπτών 
απαραιτήτως. 

 Θα τοποθετηθούν εννέα (9) νέοι θερμοσίφωνες 80 λίτρων, ένας για κάθε συγκρότημα – χώρο υγιεινής. 
 Θα τοποθετηθούν σιφόνια δαπέδου στα λουτρό με νέο δίκτυο αποχετευτικό μέχρι την κατακόρυφη στήλη. 
 Θα αντικατασταθούν και μετακινηθούν τα δύο σώματα καλοριφέρ στον προθάλαμο των δύο λουτρών της 

πτέρυγας Δεριγνύ έτσι ώστε να κατασκευαστεί ερμάριο από τοίχο σε τοίχο και δάπεδο έως οροφή. 
 Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του ΤΕΕ. 

5. Νέα Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση 
 θα γίνει νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση. 
 Θα γίνει εγκατάσταση για φωτιστικά ασφαλείας και στεγνωτήρες.  

6. Προμήθεια & Τοποθέτηση Πλακιδίων Πορσελάνης 
Θα τοποθετηθούν πλακίδια πορσελάνης χρωματικής επιλογής του Πανεπιστημίου Α’ ποιότητας κατάλληλα για την 
εν λόγω χρήση. Τα πλακάκια θα είναι λευκής μάζας τουλάχιστον group 4 ή γρανιτοειδή, μεγάλων διαστάσεων. Τα 
πλακάκια δαπέδου θα είναι σατινέ ώστε να μη γλιστράνε. Θα τοποθετηθούν σε όλο το ύψος των λουτρών μέχρι 
ψευδοροφής,  κολλητά με ακριλική κόλλα και θα έχουν αρμό 1,5-3mm. 

7. Προμήθεια & Τοποθέτηση Ειδών Υγιεινής 
 Θα τοποθετηθούν τα είδη υγιεινής, πιο συγκεκριμένα οι νιπτήρες και οι μπαταρίες μίξης ζεστού-κρύου νερού 

τύπου Ideal Standard ή Ευρωπαϊκής προέλευσης. 
 Θα κατασκευαστεί πάγκος με μεταλλικό σκελετό πάνω στον οποίο θα τοποθετηθεί τεχνογρανίτης ή μάρμαρο 

μεγάλης σκληρότητας και μικρής απορροφητικότητας κατάλληλα επεξεργασμένος με αδιαβροχοποίηση και 
χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου. Ο πάγκος θα είναι πάχους 3εκ. πλάτους περίπου 0,60μ. Θα 
τοποθετηθεί πλάτη στον τοίχο από το ίδιο υλικό πάχους 2εκ και ύψους 0,15μ. καθώς και κρέμαση ύψους 
0,20μ. Όλες οι ελεύθερες πλευρές θα φέρουν καμπύλωμα στην πάνω πλευρά (μισοτσίμπουκο). Οι νιπτήρες θα 
είναι επικαθίμενοι. 

 Πάνω από τους νιπτήρες θα τοποθετηθεί μονοκόμματος καθρέφτης. Επιπλέον θα τοποθετηθούν και τα 
ανάλογα αξεσουάρ, αντλίες υγρού σαπουνιού (dispenser), χαρτοθήκες χειροπετσέτας, στηρίγματα χαρτιού, 
πιγκάλ και καλάθια απορριμμάτων. 
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 Θα τοποθετηθούν λεκάνες με ενσωματωμένο δοχείο πλύσεως (πορσελάνης) χαμηλής πιέσεως τύπου Ideal 
Standard ή Ευρωπαϊκής προέλευσης. 

 Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση δεκαέξι (16) στεγνωτήρων ένας σε κάθε χώρο. 

8. Προμήθεια & Τοποθέτηση Φωτιστικών 
Θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά οροφής εξωτερικού τύπου με λαμπτήρες οικονομίας στους υπόλοιπους χώρους, 
καθώς και φωτιστικά ασφαλείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και αριθμού ικανού ώστε να υπάρχει 
φωτισμός των χώρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

9. Κουφώματα 
Οι πόρτες εισόδου των WC θα αντικατασταθούν με νέες MDF χρωματισμένες σε χρώματα επιλογής του 
Πανεπιστημίου στο σύνολο είκοσι δύο (22) με μεταλλικές ή ξύλινες κάσσες (ίδιες με τις υπάρχουσες). 

Τα ξύλινα παράθυρα των λουτρών του υπογείου του κεντρικού κτιρίου, έξι (6) στον αριθμό, θα αντικατασταθούν 
με νέα αλουμινίου, χρώματος ίδιου με τα υπάρχοντα, ανοιγόμενα με ανάκληση και υαλοπίνακες αμμοβολής. Θα 
έχουν δύο τμήματα, σταθερό και ανακλινόμενο. 

Τα παράθυρα στα λουτρά της πτέρυγας Δεριγνύ θα χρωματιστούν με βερνικοχρώματα, αφού προηγουμένως 
επισκευαστούν ώστε να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και αντικατασταθούν οι υαλοπίνακες με αντίστοιχους 
αμμοβολής ίδιου πάχους. Αυτό ισχύει για την κάτω σειρά κάθε επιπέδου. 

Όλες οι επιφάνειες οι οποίες δε θα καλυφθούν από πλακίδια θα χρωματιστούν με ακριλικά χρώματα πρώτης 
ποιότητας αφού πρώτα στοκαριστούν όπου απαιτείται και ασταρωθούν χρώματος επιλογής του Πανεπιστημίου. 

10. Κατασκευή Ντουλάπας 
θα κατασκευαστούν τέσσερις (4) ντουλάπες, μία σε κάθε προθάλαμο, στα λουτρά της πτέρυγας Δεριγνύ από mdf 
μέχρι ύψους ψευδοροφής , πλάτους όσο το πλάτος των προθαλάμων και βάθους 0,60 με 0,70μ. 

Οι ντουλάπες θα χρωματιστούν με βερνικοχρώματα αφού πρώτα υποβληθούν στην κατάλληλη επεξεργασία 
(τριφτούν, ασταρωθούν κλπ.) και θα φέρουν κλειδαριές. 

Θα πρέπει να προσκομιστούν με την προσφορά προδιαγραφές και προσπέκτους των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν 
καθώς και δείγματα όσον αφορά τα πλακίδια και τις ψευδοροφές. Η μη προσκόμιση των ως άνω επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού. 

Για τα πλακίδια θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο προτάσεις για επιλογή του Πανεπιστημίου. 

Τα προσπέκτους θα αφορούν τα χωρίσματα τύπου HPL, τα είδη υγιεινής, τα αξεσουάρ και μπαταρίες, τα κουφώματα 
αλουμινίου πάνω στα οποία θα μαρκάρονται τα προσφερόμενα ή η δυνατότητα επιλογής αυτών. 

Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης. 

Όλες οι ως άνω εργασίες θα καλύπτονται από εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας για διάστημα τουλάχιστον 
τριών (3) ετών. 

 
 
2. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών θα ορίζεται στην προσφορά του αναδόχου, αλλά σε 
κάθε περίπτωση δεν μπορεί (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι μεγαλύτερο των ενενήντα (90) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών θα οριστεί από το 
Τμήμα Έργων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Έργων. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά του να ορίσει χρονικό διάστημα εγγύησης των 
παραδοτέων, εντός του οποίου θα υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σφάλματα ή ζημιές 
διαπιστωθούν μετά την παράδοση του έργου, πλην αυτών που αποδεδειγμένα οφείλονται σε κακή χρήση ή 
υφιστάμενες παθολογίες του κτιρίου που δεν έχουν αποκατασταθεί. Ο χρόνος εγγύησης δεν μπορεί, με ποινή 
αποκλεισμού, να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για τις εν λόγω εργασίες απαιτείται επέμβαση σε φέροντα στοιχεία του 
κτιρίου, ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει στην εκτέλεση των εργασιών αυτών, αλλά θα ενημερώνει την 
αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προηγηθεί έγκριση αρμοδίου οργάνου. 

4. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. 
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5. Όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και 
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. 

6. Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις ποσότητες των υλικών που πρέπει να παραγγελθούν και δεν 
δικαιούται να ζητήσει παραλαβή υλικών από την αναθέτουσα αρχή που πλεονάζουν και δεν ενσωματώθηκαν 
στα παραδοτέα. 

7. Οι δαπάνες των υλικών και μικροϋλικών για την περάτωση των εργασιών βαρύνουν τον ανάδοχο. 

8. Ασφαλιστικές εισφορές – κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 

9. Όλες οι εργασίες και η επιλογή των υλικών οφείλει να είναι σε συμφωνία με τις ισχύουσες διατάξεις και 
κανονισμούς κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών. 

10. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει υπ’ ευθύνη του για την έκδοση των σχετικών αδειών και την τήρηση των 
προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διαδικασιών για την εγκατάσταση κάδου αποκομιδής μπαζών, 
εφόσον για την υλοποίηση των εργασιών απαιτηθεί η χρήση του κλπ. 

11. Προκειμένου η πρόοδος των  εργασιών να μη δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου,  οι εργασίες δύναται να πραγματοποιούνται και σε ημέρες και ώρες που δεν θα λειτουργεί 
(ενδεχομένως αργίες και Σαββατοκύριακα) πάντα κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Έργων. 

 
 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης αυτής συμφωνείται σε ........................ ευρώ (.........,00 €) χωρίς ΦΠΑ και 
...................... ευρώ (.........,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικών Πόρων 
έτους 2013 και επόμενου, με κωδ. αρ. 1985ΣΕ04600008, ΚΑΕ 9339.02 και ονομασία έργου «Προσθήκες & Επισκευές 
ΟΠΑ». 

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου με 
την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά 
το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία. 

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί στον δεύτερο συμβαλλόμενο μετά την οριστική ποιοτική, ποσοτική 
παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών 
και μετά από βεβαίωση της Επιτροπής παρακολούθησης του έργου για την καλή εκτέλεση των εργασιών. 

Οι εκ του Νόμου κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, καθώς και προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος. 

Σημειώνεται ότι η εκχώρηση των από την σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεων του αντισυμβαλλόμενου κατά του ΟΠΑ 
επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησης του αντισυμβαλλομένου και μετά από προηγούμενη απόφαση 
του Πρύτανη του ΟΠΑ. 
 
4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, ήτοι ........................... (.........€) και ο 
χρόνος διάρκειάς της θα είναι δύο μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης. 
 
 
5. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου 
για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο 

διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που 
δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός 
του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις 
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
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γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995. 

 
 
6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Ο ανάδοχος και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την από κοινού 
ρύθμιση κάθε ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
Κάθε διαφορά σχετική με τη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων εξωσυμβατικής ευθύνης) 
επιλύονται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο (δικονομικό και ουσιαστικό). 
 
 
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η σύμβαση αυτή σε τρία (3) όμοια αντίγραφα. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 


