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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
υπ'αριθμ. 01/12 

  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
Τμήμα  Προμηθειών 
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα 
 
-Πληροφορίες:Αζναβουρίδου Παναγιώτα (παρaρτήματα α΄, γ΄-ζ΄) 
Τηλ.: 210 -92 01 076 
φαξ.: 210 -92 38 702 
e-mail:tmima.promithion@panteion.gr 
Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.00-16.00 
 
-Πληρ.:Τσανάκας Zήκος  (παράρτημα  β΄)     
Τηλ.: 210-92 01 641-2                           
 
       Αθήνα,  27-1-2012 
       Αριθμ. Πρωτ.:355 

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   
             υπ'αριθμ. 01/12 
 
Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη μίσθωση κλινών 
ξενοδοχείου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του 
Παντείου Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή 
της σύμβασης έως 31/12/2012, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 
640.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων, 
η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0813.02 του τακτικού προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος.  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Πάντειο Πανεπιστήμιο  
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  Μίσθωση  Κλινών Ξενοδοχείου 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός με 
κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

ΠPOΫΠOΛOΓΙΣMOΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 
των 640.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
και λοιπών κρατήσεων. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Τακτικός Προϋπολογισμός (ΚΑΕ 0813.02)  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2012 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΕΟΥ 
ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

Με την υπογραφή της σύμβασης 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

12-3-2012, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 πμ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

12-3-2012, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 πμ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΝΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ «ΤΕΥΧΟΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

3-2-2012 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

07/02/12 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 
ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ: 
 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών, Λεωφ.Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, 
Καλλιθέα, Αθήνα, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, 
Τμήμα Προμηθειών. 
Εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00 ως 16.00 μ.μ.) και 
μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα ή στο δικτυακό τόπο 
του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr) 
Τηλ: 210-92 01 076 
fax : 210-92 38 702 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν. 1268/82: «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» 
. 
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2) Την Υπουργική Απόφαση Ε5/7359/19-10-87 (ΦΕΚ 568Β΄) περί 
στέγασης φοιτητών και σπουδαστών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του  Π.Δ. 381/98: «Οργανισμός 
Διοικητικών Υπηρεσιών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών. 
4) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 
5) Τις διατάξεις του Ν.Δ.496/1974 περί Δημοσίου Λογιστικού των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 
6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2083/92: «Εκσυγχρονισµός 
Ανώτατης Εκπαίδευσης».  
7)   Του Ν. 3549/2007 «Περί της δομής & λειτουργίας των ΑΕΙ» 
8) Τις διατάξεις του Ν.2286/95:«Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/1.2.95 τ. Α΄), άρθρα 1 § 5 ΙΙ στ΄ 
και 2, 4 και 7 και Ν. 2362/95 για το ∆ηµόσιο Λογιστικό (άρθρα 82 – 84) 
(ΦΕΚ 247/95Β΄).  
9)  Τις  διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α' 212) «Περί τρόπου ενεργείας 
υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, 
μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, 
εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», όπως 
ισχύει σήμερα. 
10) Τις διατάξεις του Π.Δ.337/2000 (ΦΕΚ 281/28-12-2000/τ.Α΄): 
“Κατάταξη των ενοικιαζόμενων δωματίων και των ενοικιαζόμενων 
επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών”. 
11)  Τις διατάξεις του Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249/30-10-2003/τ.Α΄). 
12)  Τις διατάξεις του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ64/2007, τ.Α΄):«Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων και 
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005 και με βάσει το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ 60/2007 
εξαιρούνται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες από την διαδικασία του Διεθνούς 
Διαγωνισμού (παράρτημα IIΒ -Υπηρεσίες ξενοδοχείων και 
Εστιατορίων\CPV  64 Από 55000000-0 έως 55524000-9, και από 
93400000-2 έως 93411000-2\).  
13) Τις διατάξεις του Π.∆.118/07 (ΦΕΚ 150/10-07-07 τ.Α΄): «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου» συμπληρωματικώς προς τις διατάξεις του Π.Δ. 
60/2007. 
14) Τις διατάξεις του Ν.Δ.1265/1972, άρθρο 17, άρθρο 18, περί ελέγχου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως σήμερα ισχύει. 
15) Τις διατάξεις του Ν.3060/02, άρθρο 2: «Έλεγχος νομιμότητας 
συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων». 
16) Την υπ'αριθμ. 3/17-10-2011 (θέμα 9ο) Απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Παντείου Πανεπιστημίου. 
17) Την υπ'αριθμ. Φ.2/143088/ΙΒ/27-12-2011 Απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
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 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο ΥΜ Ε  
 
1.Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
για την μίσθωση 100 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2012, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 640.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
6,5% και τελών παρεπιδημούντων 0,5%, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
0813.02 του τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος. 
 
2.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12-3-2012, ημέρα Δευτέρα, ώρα 
10.00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου, στο 
Κεντρικό Κτίριο του Παντείου Πανεπιστημίου, 1ος όροφος, Λεωφ. 
Συγγρού 136, Καλλιθέα, Αθήνα. 
 
3.Αναθέτουσα Αρχή είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών.  
 
4.Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 12-3-2012, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 
πμ ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με απόδειξη, 
σφραγισμένες, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
εργάσιμη ημέρα. 
Κατάθεση στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Κτίριο 
Διοίκησης, 3ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, 
Αθήνα. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  

 

5.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα Α΄. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, 
ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες από την 
επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω 
προθεσμίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει στον ίδιο χώρο, 
σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
6. Ρητά ορίζεται ως ανώτατο όριο προσφερόμενης τιμής τα 19,50 ευρώ 
ανά κλίνη και αντιστοίχως τα 39,00 ευρώ ανά δίκλινο πλέον Φ.Π.Α. 
και λοιπών κρατήσεων. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στην 
προσφερόμενη τιμή ανά δωμάτιο (μονόκλινο, δίκλινο) ημερησίως. 
 
7.Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ευρώ ή 
καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται. 
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Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
8.   α) Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ.: 3-2-2012 
      β) Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: 7-2-2012 
 
9.  Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν: 
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  
β) Συνεταιρισμοί. 
γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ενώσεις 
και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λάβουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. 
 
10. Η πληρωμή θα γίνει από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του φορέα που 
διενεργεί τον διαγωνισμό, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή του Παντείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα άρθρα 
27 και 28 του Π.Δ. 118/07 και με χρηματικό ένταλμα πληρωμής το οποίο 
θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου βάσει των νομίμων παραστατικών 
(τιμολόγιο, δελτίο αποστολής), συνοδευόμενων από πρακτικό παραλαβής 
της ανωτέρω αρμόδιας επιτροπής. Κατόπιν τούτου, τα παραπάνω 
παραστατικά θα αποστέλλονται για έλεγχο στην Υπηρεσία Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Πάρεδρος) και, αφού εγκριθούν, θα πραγματοποιείται η 
εξόφλησή τους με ισόποση επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού 
προσκομιστούν από τον δικαιούχο τα παρακάτω δικαιολογητικά 
είσπραξης:  

 
α)Εξοφλητική Απόδειξη των παραστατικών που εξοφλούνται. 
β)Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου 
εμφανίσεως του δικαιούχου. 
γ)Ασφαλιστική ενημερότητα. 
δ)Δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 
ε)Κατάσταση για τον ακριβή αριθμό των φοιτητών που διαμένουν στο 
ξενοδοχείο, η οποία θα ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του 
Πανεπιστημίου (Φοιτητική Μέριμνα). 
Σε περίπτωση, που ο δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο, τα επιπλέον 
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής. 
α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε. Απόσπασμα Πρακτικών 
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., από το οποίο να 
προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία πρόσωπα και 
δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους. 
β)για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών 
(Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε.Π.Ε.). 
-Το τελευταίο καταστατικό και 
-Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει 
μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία.  
Γενικά, η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 
του Π.Δ.118/07. 
 
11.Κατά τη διαδικασία εξόφλησης του τιμολογίου θα γίνουν οι νόμιμες 
κρατήσεις.  
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12.Το Πάντειο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 
υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία του 
προσωπικού του αναδόχου. 
13.Το Πάντειο Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 
για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του 
προσωπικού του αναδόχου. 
 
14.Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και του 
Παντείου Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται 
από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν 
αμετάκλητα. 
 
15.Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται 
σ' αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής 
αίτησης. 
Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  

16.Επιπλέον των προαναφερθέντων, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με 
τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος 
αυτής της διακήρυξης και είναι τα εξής: 

α.Γενικοί όροι-Παράρτημα Α΄ 
β.Αντικείμενο του διαγωνισμού- Παράρτημα Β΄ 
γ.Αξιολόγηση προσφορών- Παράρτημα Γ΄ 
δ.Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών-Παράρτημα Δ΄ 
ε.Σχέδιο Σύμβασης-Παράρτημα Ε΄ 
στ.Υπεύθυνες Δηλώσεις-Παράρτημα ΣΤ΄ 
στ.Πίνακες δικαιολογητικών σταδίων συμμετοχής και κατακύρωσης-
Παράρτημα Ζ΄ 
και τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ. 118/07. 
 
17.Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από 
το Τμήμα Προμηθειών,  κα  Αζναβουρίδου Παναγιώτα, τηλ.: 210-92 01 076, 
φαξ.:  210-92 38 702 (παραρτήματα α΄, γ΄-ζ΄) και τον κο Τσανάκα Zήκο 
(παράρτημα β΄), τηλ.: 210-92 01 641-2.                           
 
18.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν αντίτυπα της προκήρυξης του 
διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα 
Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ή να τα 
αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου 
(www.panteion.gr). 
 
19.Η περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί: μία φορά στο 
τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, στις εφημερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «ΚΕΡΔΟΣ»,  
«ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ», στο οικείο Επιμελητήριο, στον Ελληνικό 
Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 
(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παντείου 
Πανεπιστημίου. 
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Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δημόσιο. 
 
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 

Καθηγητής Γρηγόριος  Ι.Τσάλτας 
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Ανήκει στην υπ'αριθμ 355/27-1-2012 Διακήρυξη 

 του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Άρθρο 1-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1.Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 
συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών 
ενοικιάσεων δωματίων ξενοδοχείων. 

 Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον 
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. 

 Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ε.Ε. 

2.Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

 Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. 

 Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια 
Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις. 

 Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες Δημοσίου με 
Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 
αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. 

 

Άρθρο 2-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Α. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούνται τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07) 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης με Φ.Π.Α. 

 
2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α 
75/86), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 
2. Να δηλώνεται η αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
3. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τους οι υποψήφιοι: 
(1) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρ. 43 του Π.Δ. 60/07, 
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για κάποιο αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο αδίκημα της 
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
(2) Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
(3) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
(4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό 
επάγγελμά τους. 
(5) Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, επίσης, 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης. 
(6) Να  αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου Β του 
άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος. 
(7) Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, 
κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας καθώς επίσης ότι σε περίπτωση που απασχολούν αλλοδαπό 
προσωπικό, αυτό βρίσκεται νόμιμα  στην Ελλάδα. 
(8) Δεν  υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του 
δημοσίου σε κανένα στάδιο.  
(9) Η προσφορά  συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης τους οποίους έλαβαν  γνώση  και 
τους οποίους  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα.  
(10) Η υποβαλλόμενη   προσφορά  καλύπτει  το σύνολο του 
προκηρυσσόμενου  έργου. 
(11) Τα στοιχεία που αναφέρονται είναι αληθή και ακριβή. 
(12) Ότι  παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης  τους σχετικό 
με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή 
ακύρωση του διαγωνισμού. 
(13) Δεν έχει ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών 
δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν  από 
Αναθέτουσες  Αρχές σχετικά με την ανταπόκριση  τους σε κριτήρια     
ποιοτικής επιλογής τους. 
(14) Ότι συμμετέχει  με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού. 
 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό 
τους, υποβάλουν μαζί με την προσφορά τα νόμιμα παραστατικά 
εκπροσώπησης. 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου Β του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
 
Β. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας (20) ημερών από 
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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 εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, 
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. 
 
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 χρεοκοπίας, σύμφωνα με 
την παραπάνω υπεύθυνή τους δήλωση.  
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 σύμφωνα με την 
παραπάνω υπεύθυνή τους δήλωση.  
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την παραπάνω υπεύθυνή τους 
δήλωση.  
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 και 
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 αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι μέχρι της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.   
 
β.  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, 
σύμφωνα με την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση.  
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, σύμφωνα με 
την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση. 
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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, 
σύμφωνα με την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση. 
 
γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά : 
1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β)  της 
παρούσης παραγράφου, 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 διαχειριστών και εκπροσώπων αλλά και των ομορρύθμων 
μελών 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 εγκατάστασης, 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 περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/07 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.  
5) 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.  
6) Επίσης τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και των διαχειριστών και εκπροσώπων αλλά και των 
ομορρύθμων μελών των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ για τις ανώνυμες 
εταιριείες (Α.Ε)., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
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φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την παραπάνω υπεύθυνή 
τους δήλωση. 
 
δ. Οι Συνεταιρισμοί: 
1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου (α) της 
παρούσης παραγράφου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς 
και της περίπτωσης (2) του εδαφίου β, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισμούς.  
2) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 
νόμιμα. 
3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν 
έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα 
από αυτά που αναφέρονται στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση. 
 
ε. Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 
1.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή 
που συμμετέχει στην Ένωση. 
2.Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά  απαραιτήτως πρέπει να 
αναγράφεται ο αριθμός του κλινών που θα προσφέρει ο κάθε προμηθευτής 
της ένωσης και το ποσοστό του καθενός στο σύνολο της προσφοράς. 
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις το 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης και ανάθεσης του έργου, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον 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 τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα 
μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του 
αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 
της ένωσης. Εφ' όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό 
εκπροσώπησης. 
Επίσης εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να υποβάλλονται και 
τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως ΦΕΚ της ίδρυσης 
και τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή 
τους την Εταιρεία ή και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο. 
 



14 

 
Γ. Δικαιολογητικά των άρθρων 8, παρ. 2, 8α και 9 του Π.Δ. 118/07. 
 
Κατά το στάδιο της κατακύρωσης, εκτός από τα δικαιολογητικά τα οποία 
αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο Β του άρθρου 2 του παρόντος 
παραρτήματος, ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει και τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:   
1) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν 
του έχουν επιβληθεί τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της 
επιχείρησης, ούτε ποινή αποκλεισμού.  
2) Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης των τριών 
προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. Σε 
περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα σχετική με την υπό προκήρυξη σύμβαση κατά χρονικό 
διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, 
υποβάλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά επίσημα 
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα λειτουργίας της.  
3) Κατάσταση προσωπικού κατ’ ειδικότητα, θεωρημένη από την αρμόδια 
αρχή, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. 
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 
του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής όπου θα αναφέρεται ότι η 
επιχείρηση έχει οικονομικά και τεχνικά την δυνατότητα να 
αντεπεξέλθει στην υλοποίηση του εν λόγω έργου. 
 
Άρθρο 3 -ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μαζί με όλα τα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις  
12-3-2012, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 πμ στο Τμήμα Προμηθειών του 
Παντείου Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, Λεωφ. Συγγρού 
136, Καλλιθέα, Αθήνα ή να τις αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο, με 
απόδειξη, σφραγισμένες, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 
Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην παραπάνω 
υπηρεσία εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν από την 
Υπηρεσία.  
Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως από τον προμηθευτή ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του. 
Δικαίωμα παράστασης ενώπιον της Επιτροπής έχουν όλοι οι συμμετέχοντες 
με προσφορές είτε αυτοπρόσωποι είτε με έγγραφη εξουσιοδότηση του 
εκπροσώπου τους. 
 
Άρθρο 4-ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1) Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες από 
την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  
2) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
3) Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 
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Άρθρο 5-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1) Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται τα εξής: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
β) Ο αριθμός της διακήρυξης και η ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
γ)  Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό,  δηλαδή:  
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 136, Τ.Κ. 176 71, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 
ΑΘΗΝΑ. 
δ)  Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
 
2) Μέσα στον ανωτέρω αναφερόμενο κυρίως φάκελο, τοποθετούνται 
όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό (πρωτότυπα και μια 
σειρά επικυρωμένων φωτοαντιγράφων) και όπως αναλυτικά 
περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 2, παρ. Α, μαζί με την εγγύηση 
συμμετοχής, καθώς και δύο επιπλέον σφραγισμένοι υποφάκελοι, οι 
οποίοι θα αναγράφουν, εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου, ο μεν ένας την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός 
του οποίου τοποθετείται, επί ποινή απορρίψεως, μόνο η οικονομική 
προσφορά του αναδόχου σε δύο αντίγραφα, ο δε άλλος την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται σε δύο (2) 
επικυρωμένα αντίγραφα τα τεχνικά στοιχεία της εταιρείας καθώς και τα 
λοιπά στοιχεία της προσφοράς, εκτός των προσφερομένων τιμών και 
των όρων πληρωμής.  
 
3) Ο φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς» θα πρέπει να περιέχει, τους 
παρακάτω ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ: 
α) Πλήρη τεχνική περιγραφή του προσφερομένου κτιρίου και σχέδια 
κατόψεων. 
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας από 
τον ΕΟΤ.  
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική άδεια, οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να υποβάλουν αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του 
προσφερόμενου ακινήτου, θεωρημένη από την Πολεοδομία μετά την 
αποπεράτωση της κατασκευής. Η οικοδομική άδεια θα πρέπει να 
μετατραπεί, με μέριμνα του ιδιοκτήτη, ανάλογα για τη χρήση του μισθίου.  
Σε περίπτωση προσφοράς κτιρίου που δεν διαθέτει οικοδομική άδεια θα 
πρέπει ο υποψήφιος να προσκομίσει βεβαίωση αρμοδίας αρχής ότι το 
κτίριο υφίσταται νόμιμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την 
παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, δύο 
Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια του κτιρίου και τα κινητά 
φορτία για τα οποία έχει υπολογισθεί αυτό.  
γ)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού καλής λειτουργίας 
της Πυρασφάλειας σε ισχύ. 
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δ) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνουν ότι 
το ακίνητό τους δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού και ότι είναι 
ασφαλισμένο κατά πυρός και σεισμού. 
Σε περίπτωση καταφατικής δήλωσης, θα πρέπει η δήλωση να συνοδεύεται 
από σχετική άδεια του αρμόδιου Γραφείου Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων (Γ.Α.Σ. ή Τ.Α.Σ. ή παλιότερα Υ.Α.Σ.) για εκτέλεση των 
εργασιών επισκευής βλαβών, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνουν ότι 
παρέχουν όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες 
(Α.Μ.Ε.Α.) καθώς επίσης και τη δυνατότητα πρόσβασής τους στα δωμάτια 
στ) Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται οι παροχές σε θέρμανση, παροχή 
ζεστού νερού (τουλάχιστον 10 ώρες) καθώς και τυχόν επιπλέον 
διευκολύνσεις προς τους φοιτητές.  
 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
4) Ο φάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να περιέχει 
την ζητούμενη τιμή ανά δωμάτιο (μονόκλινο/δίκλινο) ημερησίως. 
Οι φάκελοι της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 
Άρθρο 6-ΤΙΜΕΣ 
 
1)Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε ευρώ. Από την προσφορά θα πρέπει  να 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ανά δωμάτιο (μονόκλινο, 
δίκλινο) ημερησίως. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. που 
αναλογεί, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

2)Το άθροισμα των τιμών και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή 
του ως άνω όρου θα παρατίθεται σε ιδιαίτερη γραμμή και θα αποτελεί την 
τελική τιμή, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι τιμολογούν την προσφορά τους.   

3)Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της 
συνολικής τιμής, υπερισχύουν οι τιμές μονάδας. 

4)Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5)Το Πάντειο Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή 
μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά. 

6)Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιμή σε δραστηριότητα ή 
υπηρεσία που αναφέρεται στην προσφορά ή ζητείται στην διακήρυξη 
θεωρείται από την Επιτροπή ότι προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ. 

7)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με Απόφαση του 
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Πρυτανικού Συμβουλίου του Παντείου Πανεπιστημίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. 

8)Ρητά ορίζεται ως ανώτατο όριο προσφερόμενης τιμής τα 19,50 ευρώ 
ανά κλίνη και αντιστοίχως τα 39,00 ευρώ ανά δίκλινο πλέον Φ.Π.Α. και 
λοιπών κρατήσεων. 

 

Άρθρο 7-ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1)Oι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική  γλώσσα. 
2)Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες 
ή διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 
3)Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
των Προσφορών. 
4) Ο προσφέρων θεωρείται ότι δέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα 
όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του 
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν δέχεται. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του 
τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 
προκειμένου να αξιολογηθούν. 
5)  Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής και σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης.  
6) Προσφορά που παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής 
Αποσφράγισης   και   Αξιολόγησης   (Επιτροπή   Διαγωνισμού) 
ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους του διαγωνισμού, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αντίθετα, δεν απορρίπτεται προσφορά όταν οι 
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
 
Άρθρο 8 -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών γίνεται δημόσια 
ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και 
όσων έχουν υποβάλει προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.  
Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται 
στην επιτροπή μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, 
ως εκπρόθεσμες. 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς καθώς και ο φάκελος 
της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής  προσφοράς ανά φύλλο. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορά 
καθώς και των δικαιολογητικών  που υπέβαλαν. 
Μετά την αποσφράγιση ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους 
σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών στοιχείων παραδίδεται στην 
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Υπηρεσία.  
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία αποσφραγίζονται 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και 
λοιπών στοιχείων κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Επιτροπή. 
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των 
συμμετασχόντων, των τεχνικών προσφορών, καθώς  επίσης και των τιμών 
που προσφέρθηκαν. 
 
Ρητά δηλώνεται ότι η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα 
επισκεφθεί επί τόπου τα προσφερόμενα προς μίσθωση ξενοδοχεία για τη 
διαμόρφωση γνώμης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.118/07 και την αριθμ. 464/93 Γνωμ. 
Νομ. Συμβ. Κρ. «Αποκλείεται προσφορά κατά το στάδιο της αξιολόγησης 
των προσφορών προμηθευτού που είχε κηρυχθεί έκπτωτος και συνάμα του 
επιβλήθηκε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα η ποινή του 
αποκλεισμού του από παρόμοιους διαγωνισμούς μόνο αυτού του ιδίου 
φορέα.» 

Άρθρο 9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ– ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1)Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ.118/2007. Η επιλογή 
του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με αξιολόγηση, βαθμολόγηση και 
κατάταξη κάθε προσφοράς με βάση τα τεχνικά και τα οικονομικά στοιχεία που 
θα υποβάλλουν οι εταιρίες που συμμετέχουν νόμιμα στο διαγωνισμό. 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 
τιμής προσφοράς  προς τη βαθμολογία της.  
Οι αναλυτικοί όροι παρέχονται στο Παράρτημα Γ΄. 
2)Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών της παραγράφου Β του 
άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος κατά την ημερομηνία και ώρα που η 
ίδια ορίζει. 
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ. 118/07, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 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 προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
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οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους 
προμηθευτές 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 και της παρ.3 του άρθρου 8α του 
Π.Δ. 118/07 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 προαναφέροντος 
Π.Δ. καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.  
 
3)Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση του εν λόγω έργου, θα σταλεί 
ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 
α) το υπό εκτέλεση έργο,  
β) την τιμή,  
γ) τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και 
τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών και  
δ) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  

Άρθρο 10-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.  
 
1) Εγγύηση συμμετοχής  (άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07) στο διαγωνισμό, για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α., ισχύος τουλάχιστον ενός (1) μήνα 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους (120 μέρες). 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
2) Ο εκμισθωτής στον οποίο θα γίνει 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. χρονικής ισχύος μεγαλύτερης κατά δύο μήνες από τον 
συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Παντείου 
Πανεπιστημίου και μετά από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και 
από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Στις ανωτέρω εγγυητικές θα πρέπει να αναγράφονται όσα ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07. 
 
Άρθρο 11-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ.118/07. 
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και 
κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου προσκομίζοντας το 
προβλεπόμενο παράβολο. Αρμόδιο όργανο είναι το Πρυτανικό 
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Συμβούλιο του Παντείου Πανεπιστημίου. 
 
Άρθρο 12-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η πληρωμή αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης των φοιτητών στα 
δωμάτια και η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του Εκμισθωτή  και 
ονομαστικό τιμολόγιο. Η πληρωμή του Εκμισθωτή  θα γίνει με βάση τις 
διατάξεις του νόμου, περί δημόσιου λογιστικού, που διέπουν το 
Πανεπιστήμιο, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται στο όνομα του 
εκμισθωτή βάσει των δικαιολογητικών, (τιμολόγιο, ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε περίπτωση 
μη αυτοπρόσωπης εμφάνισης του δικαιούχου κ.λ.π.) που θα υποβάλλονται 
στα γραφεία του Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, 
την τελευταία ημέρα κάθε μήνα μετά την αφαίρεση των νομίμων 
κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου (3,072%) ή 
άλλων Οργανισμών και Ταμείων. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2198/94 θα γίνεται παρακράτηση φόρου 8% στην καθαρή αξία συναλλαγής 
του εκάστοτε τιμολογίου. 

 
Άρθρο 14-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
 
Το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού ή του Πρυτανικού του Συμβουλίου, διατηρεί 
το δικαίωμα: 
1)να αποφασίσει την ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. 
2)να αποφασίσει την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του 
με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 
3)να αποφασίσει την ματαίωση του διαγωνισμού ή να τον κηρύξει άγονο 
και να προσφύγει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι 
νόμιμες προϋποθέσεις.  

 
 Άρθρο 15- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ -ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
  
1)Αν οι παρεχόμενες από τον Εκμισθωτή υπηρεσίες δεν αντιστοιχούν στις 
απαιτούμενες από την διακήρυξη προδιαγραφές ή είναι πλημμελείς και η 
πλημμέλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του εκμισθωτή, τότε ο Εκμισθωτής 
υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα ποσοστό 0,2% επί του 
συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που δεν εκτελούνται ή εκτελούνται 
με πλημμέλεια. 
2)Αν η πλημμελής παροχή υπηρεσιών καθιστά δυσχερή την ολοκλήρωση 
του έργου όπως περιγράφεται στην παρούσα, τότε ο Εκμισθωτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
3)Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζεται η κείμενη 
νομοθεσία. 
4)Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 
Εκμισθωτής  αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε 
υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 
5)Επίσης, ο Εκμισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της σύμβασης. 
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Άρθρο 16-ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ  
 
1)Ο Εκμισθωτής δεν δύναται για οποιοδήποτε λόγο να αναθέτει τμήματα 
του έργου σε υπεργολάβο /υπεργολάβους, αν αυτό δεν έχει δηλωθεί στην 
προσφορά του. 
2)Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του εκμισθωτή 
με υπεργολάβο/υπεργολάβους, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από 
τον εκμισθωτή ή από νέο συνεργάτη/ υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη 
υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του 
Αναθέτοντα. 
3)Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, 
φέρει αποκλειστικά ο Εκμισθωτής . 
 
Άρθρο 17-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση 
αυτής, ο Εκμισθωτής θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, 
θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Σε περίπτωση παραβίασης του πιο πάνω όρου καταπίπτει η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης σε βάρος του Εκμισθωτή  και υπέρ του Παντείου 
Πανεπιστημίου ως ποινική ρήτρα (η οποία δεν θα υπερβαίνει το διάστημα 
των 180 ημερών). 

 
Άρθρο 18-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

Ο Εκμισθωτής του έργου και το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα προσπαθούν να 
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
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Ανήκει στην υπ'αριθμ. 355/27-1-2012  Διακήρυξη 
 του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου είναι η επιλογή εκμισθωτή παροχής 
υπηρεσιών μίσθωσης κλινών  ξενοδοχείου για την κάλυψη των 
στεγαστικών αναγκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου. 

 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν 
τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
  
1)  Η  μίσθωση θα  αρχίσει  με την υπογραφή της σύμβασης. 
2) Το Πανεπιστήμιο θα έχει το δικαίωμα, να οριστικοποιήσει των αριθμό 
των δωματίων σύμφωνα  με τον αριθμό των αιτήσεων των φοιτητών  που 
κατατίθενται στην υπηρεσία μας.   
3) Να παρέχουν τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.), τις οποίες 
θα δηλώνουν και θα περιγράφουν σε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

4) Η απόσταση του ξενοδοχείου από τις κεντρικές εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου, να λαμβάνεται υπόψη για την τελική κατακύρωση. 
5)  Ο  Εκμισθωτής να  προσκομίζει  κατάσταση  για τον ακριβή αριθμό των 
φοιτητών που διαμένουν στο ξενοδοχείο και η πληρωμή θα γίνεται βάση 
αυτής της κατάστασης  και των εκδιδομένων τιμολογίων  αφού  ελεγχθεί 
από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου (Φοιτητική Μέριμνα). 
6)  Ο Εκμισθωτής υποχρεούται να ενημερώνει το Τμήμα Φοιτητικής 
Μέριμνας για αδικαιολόγητη απουσία φοιτητών πέραν των τριών (3) 
εβδομάδων.  
7) Το Πανεπιστήμιο  να  διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την παράταση 
των παρεχομένων υπηρεσιών αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
8)   Ο Εκμισθωτής υποχρεούται να παράσχει καθ΄ολη τη διάρκεια της 
σύμβασης, υπηρεσίες  όπως  καθαριότητα, φύλαξη, όπως και να τηρεί τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.    
9)  Ο Εκμισθωτής  υποχρεούται  με την  υπογραφή της σύμβασης να 
διαθέτει    πλυντήρια  σε χώρο του ξενοδοχείου και ψυγεία σε κάθε όροφο 
τα οποία θα παρέχονται δωρεάν στους φοιτητές. 
10) Ο Εκμισθωτής υποχρεούται να απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλο 
του, τού οποίου την απόλυση τυχόν θα ζητούσαν τα αρμόδια όργανα του 
Πανεπιστημίου για ακαταλληλότητα ή για διαγωγή ασυμβίβαστη για 
Πανεπιστημιακό χώρο. Για τυχόν απαιτήσεις του εν λόγω υπαλλήλου 
αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκμισθωτής. 
11) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στο συμφωνηθέντα χρόνο όλα 
τα δωμάτια για να χρησιμοποιηθούν από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
κατάλληλα και σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στη 
διακήρυξη αυτή, αλλιώς η σύμβαση λύεται από το Πανεπιστήμιο υπέρ του 
οποίου θα καταπέσει και η κατατεθειμένη εγγύηση συμμετοχής. 
Ακολούθως το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε νέα ανάθεση αναλόγων 
δωματίων και χωρίς διαγωνισμό εις βάρος του αναδόχου. 
12).Το Πάντειο Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία υποχρέωση για αποζημίωση 
του αναδόχου για βλάβες ή ζημιές των δωματίων που προέρχονται από 
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συνήθη χρήση ή κακή κατασκευή και από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία. 
13)  Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της σύμβασης περιέλθει με 
οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση κ.λ.π. 
άλλου προσώπου, η σύμβαση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του 
νέου ιδιοκτήτη νομέως, επικαρπωτή, χρήστη κ.λ.π. ο οποίος θεωρείται 
εφεξής ως ανάδοχος αφού προηγουμένως καταθέσει τίτλους στο 
Πανεπιστήμιο και το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφασίσει θετικά περί αυτού. 
14)  Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ενεργεί 
στα δωμάτια τις αναγκαίες επισκευές και να επιδιορθώνει τις εκ της 
συνήθους χρήσεως φθορές, εντός ευλόγου προθεσμίας και της σχετικής 
ειδοποιήσεως του Παντείου  Πανεπιστημίου ή και χωρίς ειδοποίηση. 
15)  Το Πανεπιστήμιο δύναται να προβεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
σε μονομερή λύση αυτής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου αν: 
 Μεταφέρει τους στεγαζόμενους φοιτητές σε κτίριο ιδιοκτησίας του. 

 Προβεί σ΄ αυτό από τρίτο η δωρεάν χρήση καταλλήλου ακινήτου για 
τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης. 

 Μειωθεί ο αριθμός δικαιουμένων στέγασης φοιτητών κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης ώστε τα δωμάτια να μην είναι απαραίτητα. 

 Δεν πληροί τους όρους υγιεινής και  διαβίωσης των φοιτητών 
(καθαριότητα, ψύξη – θέρμανση, ύδρευση , παροχή ζεστού νερού 
24 ώρες το 24ωρο κ.λ.π.) 

Για τη λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω απαιτείται ειδοποίηση 
προς τον ανάδοχο  τρεις  (3) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία 
λύσης της. 
16)  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τα δωμάτια σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΟΤ που ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση μη 
συμμορφώσεως σε επανειλημμένες υποδείξεις του ΕΟΤ, το Πανεπιστήμιο 
έχει δικαίωμα να διακόψει την καταβολή της πληρωμής, μέχρι την 
εκτέλεση των εργασιών ή να προβεί στη μονομερή λύση της σύμβασης. 
17)  Το Πάντειο  Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να αυξομειώνει τα 
δωμάτια ανάλογα με τις ανάγκες του.  
18)   Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη στέγασης φοιτητή ή φοιτήτριας σε 
μονόκλινο δωμάτιο (μονός αριθμός αγοριών – κοριτσιών) και δεν υπάρχει 
σ΄ αυτό, τότε θα στεγαστεί σε δίκλινο χωρίς επιβάρυνση του 
Πανεπιστημίου για την επιπλέον κλίνη. 
19)  Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη μετακίνησης των φοιτητών από το 
ένα δωμάτιο στο άλλο του ίδιου ξενοδοχείου, θα γίνεται μόνο μετά από 
συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο. 
20) O Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν  υπηρεσίες διαδικτύου 
(INTERNET) σε όλα τα δωμάτια των φοιτητών καθώς και σε διακεκριμένο 
κοινόχρηστο χώρο του ξενοδοχείου με τις απαραίτητες διευκολύνσεις.  
21) Τα δωμάτια να είναι μονόκλινα ή δίκλινα με ελάχιστη έκταση 
καθαρού χώρου 14 -25 τ.μ.(βλέπε τεχνικές προδιαγραφές). 
22) Ορίζεται ως ανώτατο όριο προσφερόμενης τιμής τα 19,50 ευρώ 
ανά κλίνη και αντιστοίχως τα 39,00 ευρώ ανά δίκλινο πλέον Φ.Π.Α. και 
λοιπών κρατήσεων. 
 
Οι συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό  θα πρέπει να πληρούν  τους παρακάτω 
όρους επί ποινή αποκλεισμού: 
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1)  Ο Εκμισθωτής θα  έχει την υποχρέωση να παράσχει στέγαση στο 
σύνολο των δικαιούχων φοιτητών στο ίδιο ακίνητο και δεν έχει το 
δικαίωμα να στεγάσει στο ακίνητο αυτό  μη φοιτητές, όσο διαρκεί η 
σύμβαση πλην των μηνών  Ιουλίου και Αυγούστου. 

2)  Να τηρείται ο Κανονισμός Παθητικής Πυροπροστασίας μέσω 
κατάλληλων εξόδων  διαφυγής, να έχουν ληφθεί μέσα ενεργητικής 
πυροπροστασίας και να έχουν Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της 
Πυρασφάλειας .  
3)   Ο εκμισθωτής  οφείλει να έχει το ακίνητο ασφαλισμένο κατά πυρός και 
σεισμού  και σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε 
υποχρέωση για τις ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν στο ακίνητο από 
πυρκαγιά. 
4)  Να διαθέτουν χώρο τον οποίο οι φοιτητές θα χρησιμοποιούν ως 
Αναγνωστήριο. 
 
Το Πανεπιστήμιο να συνεκτιμήσει για την τελική κατακύρωση 
παραμέτρους  όπως : 
 Την κατηγορία των υπό μίσθωση δωματίων σύμφωνα με τη διακήρυξη 
και τα συμπεράσματα της αυτοψίας 

 Τις  παρεχόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής  
 Tο σύνολο των παρεχομένων κλινών   
 Την καταλληλότητα  των κτιρίων για τη συγκεκριμένη χρήση  
 Το εμβαδόν των δωματίων 
 Την Ευκολία πρόσβασης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (μικρή 
απόσταση από στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς) 
 Τη  δυνατότητα πρόσβασης και διευκολύνσεις του ξενοδοχείου σε 
άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) 

 Την  τοποθεσία του ξενοδοχείου δηλαδή η απόσταση του από τα 
κτίρια         του Πανεπιστημίου στην Λεωφ. Συγγρού 136. 

 Επιπλέον εγκαταστάσεις, εξοπλισμός & υπηρεσίες  οι οποίες 
εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα και ομαλή διαβίωση των φοιτητών 
(π.χ. κουζίνα, πλυντήρια, TV, ψύξη, internet). 
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Ανήκει στην υπ'αριθμ. 355/27-1-2012 Διακήρυξη  
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι 
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους 
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους της 
διακήρυξης. 
 
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω 
στοιχεία: 

 
(1) Η τιμή μονόκλινου ή δίκλινου δωματίου ημερησίως. 
(2) Οι τεχνικές προδιαγραφές και η ποιότητα του δωματίου. 
 
Από τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, το στοιχείο (2) διαιρείται 
σε δύο ομάδες. 
(Α). Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών με Συντελεστή Βαρύτητας 60%. 
(Β). Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, Συντελεστή 

Βαρύτητας 0%. 
 
Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. 
 
Για κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από την διακήρυξη ο επί 
μέρους συντελεστής βαρύτητας, ώστε το άθροισμά τους, για κάθε ομάδα, 
να ισούται με τον καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.  
Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με 
βάση τους 100 βαθμούς.  
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί 
για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές.  
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.  
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 
βαθμούς. 
Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της 
προσφοράς. 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που 
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς προς την 
βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει 
κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του 
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
οργάνου.  
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Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  
Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους 
που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της κατά το  άρθρο 3 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07 καθώς και η 
βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, 
μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων οργάνου.  

 
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
θα προβεί στα ακόλουθα: 

 
1)   Έλεγχο και απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούν τα 

κριτήρια της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές που για 
οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την επιτροπή απορριπτέες θα 
καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 

2)  Βαθμολόγηση των τεχνικών όρων κάθε μιας από τις υπόλοιπες 
προσφορές, σύμφωνα με τις ομάδες κριτηρίων και τη μέθοδο που 
αναφέρονται παρακάτω: 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

α/α  ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1. Η κατηγορία των υπό μίσθωση δωματίων σύμφωνα με τη 
διακήρυξη και τα συμπεράσματα της αυτοψίας  

15% 

2. Το εμβαδόν των δωματίων  10% 

3. Ευκολία πρόσβασης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (μικρή 
απόσταση από στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς) 

25% 

4. Η δυνατότητα πρόσβασης και διευκολύνσεις του ξενοδοχείου σε 
άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 60% 
 
 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

α/α  ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Β΄ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1. Η τοποθεσία του ξενοδοχείου δηλαδή η απόσταση του από τα 
κτίρια του Πανεπιστημίου στην Λεωφ.Συγγρού 

20% 

2. Επιπλέον εγκαταστάσεις, εξοπλισμός & υπηρεσίες  οι οποίες 
εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα & ομαλή διαβίωση των 
φοιτητών (π.χ. κουζίνα, TV, ψύξη, internet). 

20% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 40% 
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η επιλογή του εκμισθωτή /εκμισθωτών  του έργου της στέγασης των 
φοιτητών θα πραγματοποιηθεί με αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη 
κάθε προσφοράς με βάση τα τεχνικά και τα οικονομικά στοιχεία που θα 
υποβάλουν οι προσφέροντες που συμμετέχουν νόμιμα στο διαγωνισμό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07 και τα οποία 
είναι τα εξής: 
 
1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Α. Τεχνικές προδιαγραφές και ποιότητα 
     Όπως αναλυτικά περιγράφονται  ανωτέρω στον Πίνακα Α  σε ποσοστό 
70%. 
Β. Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης   
    Όπως αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω στον Πίνακα Β  σε ποσοστό 
30%.  

 
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Τ. Η τιμή  
 
Η βαθμολογία λοιπόν προκύπτει ως εξής: 

 
Α=15%*Α1+10%*Α2+25%*Α3+10%*Α4  και Β=20%*Β1+20%*Β2 
 
Όπου Α1, Α2,Α3,Α4 η βαθμολογία των στοιχείων 1 έως 4 της ομάδας 
κριτηρίων Α και 
Β1,Β2 η βαθμολογία των στοιχείων 1 εώς 3 της ομάδας κριτηρίων Β 
 
 
Ο συνολικός βαθμός τεχνικής ικανότητας (Γ)  θα υπολογισθεί με τον 
παρακάτω τρόπο: 

Γ=Α+Β 
 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 
λόγο της τιμής προσφοράς προς τη βαθμολογία της, δηλαδή: 
 

Λόγος = Τ/Γ 
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Ανήκει στην υπ'αριθμ.355/27-1-2012 Διακήρυξη 
 του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας .............................................  
Κατάστημα ...........................................................  
 ................................................................................  
(Δ/νση, Οδός/Αριθμός, Τ.Κ., fax)  Ημερ/νία έκδοσης ...................................  
 ΕΥΡΩ ......................................................  
 
Προς: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71-Καλλιθέα 
 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.  ..................... 
 ...................................................................... ΕΥΡΩ: #……………# 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  # .............. # υπέρ της Επιχείρη
για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της  ........................................................ 
.......................... σύμφωνα με την αριθμ. Νο ………………….  Διακήρυξή 
σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω 
Επιχείρησης που απορρέουν από την συμμετοχή της στον ανωτέρω 
διαγωνισμό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας 
θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  .................................................................................................. 

Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Ανήκει στην υπ'αριθμ. 355/27-1-2012  Διακήρυξη 
 του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 
Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας .............................................  
Κατάστημα ...........................................................  
 ................................................................................  
(Δ/νση, Οδός/Αριθμός, Τ.Κ., fax)  Ημερ/νία έκδοσης ...................................  
 ΕΥΡΩ ......................................................  
 
Προς:   ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71-Καλλιθέα 
   ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.  ........... 
 ...................................................................... ΕΥΡΩ: #……………# 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  # .............. # υπέρ της Επιχείρη
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης   ........................................................................   
συνολικής αξίας   ..............................................  για ................................., 
σύμφωνα με την αριθμ. Νο …………………………   Διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω 
Επιχείρησης που απορρέουν από την συμμετοχή της στον ανωτέρω 
διαγωνισμό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας 
θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  .................................................................................................. 

Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Ανήκει στην υπ'αριθμ.355/27-1-2012 Διακήρυξη 
 του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Στην   Καλλιθέα,   σήμερα   στις ……. / ……. / .............,  ημέρα 
…………….. ,  οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό, αφενός μεν:  
 
ι) το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”, που εδρεύει στην 
Καλλιθέα, στη Λεωφ. Συγγρού 136, με Α.Φ.Μ: 090015175, Δ.Ο.Υ: 
Α΄Καλλιθέας και εκπροσωπείται νόμιμα από ............................................. 
και στο εξής θα αναφέρεται για συντομία το «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» το 
οποίο στο εξής θα αποκαλείται χάρη συντομίας «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» και  
αφετέρου δε: 
 
ιι)ο κ.............................................................του ………..……με 
Α.Δ.Τ............…., ο οποίος λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας 
……………………………………… με Α.Φ.Μ: ……………………., 
Δ.Ο.Υ.: …………………, διεύθυνση: ………………………….. Τ.Κ. 
……………….., που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας 
«ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ», αφού έλαβαν υπόψη:  

 
1)Την υπ'αριθμ. ……………………….. Διακήρυξη του Παντείου  
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 
2)Την υπ'αριθμ. ………………… Οικονομική Προσφορά της Εταιρίας. 
3)Τα υπ'αριθ. …………………και……………… Πρακτικά της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
4)Την υπ'αριθμ. …………… Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.   
 
ρητά και ανεπιφύλακτα συμφώνησαν, συνομολόγησαν και 
αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής : 

 
Ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ», όπως παρίσταται στο παρόν, έχει στην απόλυτη 
κυριότητα, νομή και κατοχή του, το ξενοδοχείο με την επωνυμία 
«…………», το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, οδός ………….., αριθμός 
...., και αποτελείται από ……………….. (....) κλίνες. Κατέχει δε το νόμιμο 
δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του παραπάνω ξενοδοχείου με την 
επωνυμία «……………………», και το εκμισθώνει στο «ΜΙΣΘΩΤΗ» με 
τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: 
Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» για την αντιμετώπιση και κάλυψη των αναγκών 
στέγασης των φοιτητών του, προκήρυξε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 
.......... Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση 
δωματίων ξενοδοχείου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών  των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από............... έως 
..............., προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης .................., Ανάδοχος 
του οποίου ανακηρύχθηκε ο Εκμισθωτής, σύμφωνα με την από 
………………….. Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου και την από ……………… Απόφαση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Διαγωνισμού, που έκρινε το μίσθιο κατάλληλο και την από 
………………. Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με την οποία έγινε 
η κατακύρωση. Η παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας των φοιτητών 
ξεκίνησε από την ……………………..για την κάλυψη των αναγκών 
στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου.  
Με το παρόν ο εκμισθωτής εκμισθώνει στον μισθωτή το «μίσθιο» με τους 
παρακάτω όρους και συμφωνίες: 
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1. Ο Εκμισθωτής,  δηλώνει και εγγυάται  με την παρούσα ότι  έχει στην 
απόλυτη αυτού κυριότητα, νομή και κατοχή, με νόμιμο δικαίωμα χρήσης 
και εκμετάλλευσης  το ξενοδοχείο με την επωνυμία  
«……………………..», το οποίο αποτελείται από …. κλίνες, και το οποίο 
εκμισθώνει σήμερα με την παρούσα στον Μισθωτή. Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» 
αποδέχεται την μίσθωση της αποκλειστικής χρήσης των 100 κλινών του 
παραπάνω ξενοδοχείου τις οποίες θα χρησιμοποιήσει για την στέγαση-
φιλοξενία-διαμονή φοιτητών ή παντός άλλου που θα υποδείξει αυτός στον 
«ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», όπως π.χ. στέγαση φοιτητών Erasmus, επισκεπτών 
καθηγητών (άρθρο 35 παρ. 1 του Π.Δ. 715/79). 
 
2. Ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
τροποποιήσει τους χώρους και τα εκμισθούμενα δωμάτια του ξενοδοχείου, 
έτσι ώστε να πληροί καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης όλους του όρους 
της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ που προσαρτάται στη παρούσα Σύμβαση Μίσθωσης ως 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και ενιαίο μέρος 
της σύμβασης και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει όλες τις 
παροχές και υπηρεσίες που προβλέπονται από την Διακήρυξη.  
 
3. Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται για την χρονική περίοδο 
από την ...../...../.......... και λήγει στις ...../...../......., με δυνατότητα 
παράτασης κατά τα κατωτέρω:. 
Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε παράταση του 
διδακτικού έτους ή της εξεταστικής περιόδου, το Πανεπιστήμιο δύναται 
μονομερώς, να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης με τους αυτούς όρους, 
μέχρι το πολύ δύο μήνες, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη 
φιλοξενία των φοιτητών. 
Ο Εκμισθωτής, θα παραδώσει τις απαιτούμενες από τον μισθωτή κλίνες 
του ξενοδοχείου «………………….» και όλες τις προβλεπόμενες στην 
Διακήρυξη υπηρεσίες στην χρήση του Μισθωτή, ενώπιον τριμελούς 
επιτροπής αυτού, κατάλληλες και σύμφωνες με τους όρους της παρούσας 
και της Διακήρυξης και θα παραλάβει από αυτήν το σχετικό Πρωτόκολλο. 
Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι η προαναφερόμενη δια 
πρωτοκόλλου παραλαβή του μισθίου από τον μισθωτή, δεν απαλλάσσει τον 
εκμισθωτή της ευθύνης δια ελλείψεις ή πάσης φύσεως ελαττώματα του 
μισθίου.  
Ο Εκμισθωτής σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα να λύσει την 
μίσθωση προ της παρελεύσεως του συμβατικού αυτής χρόνου εκτός εάν 
συγκατατεθεί προς τούτο, εγγράφως και μόνον, ο Μισθωτής. 
Ο Μισθωτής δύναται να προέλθει διαρκούσης της μίσθωσης άνευ ουδεμίας 
αποζημίωσης του Εκμισθωτού, σε μονομερή λύση της παρούσας, εάν: 
α) καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των στεγαζομένων στο μίσθιο 
υπηρεσιών, 
β) μεταφέρει στεγαζόμενη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του, 
γ) προσφερθεί σε αυτόν παρά τρίτου, η δωρεάν χρήση κατάλληλου 
ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μισθώσεως, 
δ) αναδιοργανωθεί η υπηρεσία του Μισθωτή, κατά την διάρκεια της 
μισθώσεως, ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες ή να μην είναι 
απαραίτητο, 
ε) μεταφερθεί σε άλλο τόπο η στο μίσθιο εγκατεστημένη υπηρεσία του 
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Μισθωτή, έστω και προσωρινά. 
Για την λύση της μίσθωσης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα απαιτείται 
έγγραφος ειδοποίηση προς τον Εκμισθωτή, εξήντα τουλάχιστον ημέρες 
πριν την καθοριζόμενη ημερομηνία λύσεως της μισθώσεως.  
 
4. Το τίμημα που θα καταβάλλει ο Εκμισθωτής στον Μισθωτή για την  
μίσθωση και την παροχή όλων των περιγραφόμενων στην Διακήρυξη 
υπηρεσιών του Εκμισθωτή και όσων προκύπτουν από αυτήν, ανέρχεται στο 
ποσό των ΕΥΡΩ ......…,00 ανά κλίνη την ημέρα, μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και τέλη παρεπιδημούντων, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παρούσας. 
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑΕ ..................... του 
τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου για τα έτη ...................... 
αντίστοιχα.  
Συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι ο Εκμισθωτής βαρύνεται εξ’ 
ολοκλήρου και με οποιεσδήποτε νόμιμες κρατήσεις, τέλη ή φόρους, τυχόν 
φόρους υπέρ τρίτων, τυχόν φόρου προστιθέμενης αξίας, χαρτόσημο και 
βαρύνεται με όλες ανεξαιρέτως τις δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης, 
ύδρευσης, καθαριότητος, συντήρησης και λειτουργίας γενικότερα, 
προκειμένου να δωμάτια να είναι κατάλληλα για στέγαση, χρήση, 
φιλοξενία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΟΤ,  επιφυλασσομένων των 
αναφερομένων στην παρούσα αυξημένων υποχρεώσεων του Εκμισθωτή 
για την σχολαστική τήρηση των  Κανόνων Υγιεινής και Ασφαλείας. Με 
συμφωνία των μερών το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το πρώτο τιμολόγιο 
που θα καταβάλλει ο Εκμισθωτής στον Μισθωτή για την εξόφλησή του. 
Το προαναφερόμενο τίμημα θα αφορά τους πραγματικά δικαιούχους 
φοιτητές ή φιλοξενούμενους του Παντείου Πανεπιστημίου και θα 
καταβάλλεται, με επιταγή του Μισθωτή στον Εκμισθωτή, που θα 
παραδίδεται στον Εκμισθωτή ανά τριάντα μέρες χρήσης και θα 
καταβάλλεται εντός 45 ημερών από την έκδοση του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής και μετά την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων, 
των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία των Α.Ε.Ι. σε συνδυασμό τις 
παρακάτω προϋποθέσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:  
α)Την κατάθεση από τον Εκμισθωτή στον μισθωτή, αναλυτικής ανά μήνα 
κατάστασης για τον ακριβή αριθμό των φιλοξενούμενων που πραγματικά 
έχουν διαμείνει στο ξενοδοχείο, 
β)Τον έλεγχο και την έγκριση από τον Μισθωτή της προαναφερόμενης 
αναλυτικής κατάστασης, 
γ)Τον έλεγχο και την έγκριση από τον Μισθωτή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από τον Εκμισθωτή, ώστε να είναι σύμφωνες με την παρούσα, 
την Διακήρυξη και τις επιταγές του νόμου. 
δ)Την κατάθεση από τον Εκμισθωτή στον Μισθωτή του σχετικού 
τιμολογίου με τα αναγκαία παραστατικά (πρόσφατη φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση 
μη αυτοπρόσωπης εμφάνισής του κλπ) και τον νόμιμο τίτλο από τον οποίο 
προκύπτει ότι ο Εκμισθωτής είναι ο νόμιμος δικαιούχος απολαβής του 
προαναφερόμενου τιμήματος.  
 
5. Ο Εκμισθωτής αναγνωρίζει ότι ο λόγος σύναψης της παρούσας 
μίσθωσης αποτελεί η φιλοξενία των φοιτητών, των φοιτητών Erasmus, των 
επισκεπτών καθηγητών, συνεπώς αναλαμβάνει την υποχρέωση αυξημένης 
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κάλυψης και τήρησης όλων ανεξαιρέτως των πολεοδομικών αστυνομικών, 
υγειονομικών, ασφαλιστικών και λοιπών διατάξεων, τόσο όσον αφορά το 
ακίνητο και τα επί μέρους δωμάτια, όσο αφορά και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει σύμφωνα με την παρούσα και την Διακήρυξη. 
Η παραλαβή και χρήση των κλινών και υπηρεσιών εκ μέρους του 
Μισθωτή, δεν απαλλάσσει τον Εκμισθωτή της ευθύνης του για ελλείψεις ή 
πάσης φύσεως ελαττώματα, σε σχέση με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει 
με την παρούσα και κυρίως σε σχέση με τις υποχρεώσεις του για την 
τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας.  
 
6.Ο Εκμισθωτής υποχρεούται και εγγυάται διαρκούσης της παρούσας 
μίσθωσης να προβλέπει και να καθιστά το μίσθιο ικανό να λειτουργήσει 
και να ικανοποιήσει το σκοπό για τον οποίο συνήφθη η παρούσα σύμβαση, 
δηλαδή την στέγαση και την φιλοξενία των φοιτητών, των φοιτητών 
Erasmus, των επισκεπτών καθηγητών σύμφωνα, με όλους τους κανόνες 
υγιεινής και κάθε φύσεως ασφαλείας, αναγνωρίζοντας τον υψηλό σκοπό 
για τον οποίο προορίζεται.  
Συνεπώς ο Εκμισθωτής υποχρεούται κατά την διάρκεια της παρούσας να 
προβλέπει και να  ενεργεί στο μίσθιο τις αναγκαίες προσθήκες, 
τροποποιήσεις, επισκευές, προκειμένου να ικανοποιήσει τα 
προαναφερόμενα  και να επιδιορθώνει  τις φθορές, εντός ευλόγου 
προθεσμίας η οποία δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση  διάστημα των 
…. ημερών.  
Σε περίπτωση αρνήσεως ή μη ενέργειας από τον Εκμισθωτή των ανωτέρω 
εργασιών, ο Μισθωτής έχει δικαίωμα ή να διακόψει την καταβολή των 
μισθωμάτων μέχρι εκτελέσεως αυτών ή να προβεί στην μονομερή λύση της 
μισθώσεως  και στην, δια διαγωνισμού ή απ’ ευθείας, μίσθωση ετέρου 
αναλόγου μισθίου σε βάρος του Εκμισθωτή, ή να ενεργήσει ο ίδιος αυτές 
σε βάρος του Εκμισθωτή. Το ποσό της γενόμενης δαπάνης παρακρατείται 
εκ των πρώτων, μετά την επισκευή, πληρωθησομένων μισθωμάτων. 
Ο Μισθωτής σε ουδεμία αποζημίωση υπέρ του Εκμισθωτή υπόκειται δια 
της εκ της συνήθους χρήσεως ή κακής του κτιρίου κατασκευής και εκ 
τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας επιγενόμενης βλάβης ή ζημιάς. Η 
έννοια της συνήθους χρήσεως στην συγκεκριμένη σύμβαση 
συνομολογείται ευρύτερα της συνήθους. 
 
7. Εάν το μίσθιο, διαρκούσης της παρούσας  μίσθωσης, περιέλθει καθ’ 
οιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κλπ. 
ετέρου προσώπου, ο εκμισθωτής οφείλει και υποχρεούται να διαφυλάξει 
στο ακέραιο τα δικαιώματα του μισθωτή που απορρέουν από την παρούσα 
σύμβαση, η δε μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά και εις το πρόσωπο του 
νέου ιδιοκτήτου, νομέως, επικαρπωτού, χρήστου, κλπ, τούτου 
θεωρουμένου εφεξής Εκμισθωτού. Προς τον τελευταίο αυτόν δε 
καταβάλλονται από τον Μισθωτή τα μισθώματα, αφ’ ής ήθελε 
κοινοποιηθεί νομίμως προς τον Μισθωτή, ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει 
του οποίου κατέστη αυτός κύριος, νομεύς, επικαρπωτής, χρήστης, κλπ. 
8. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών, ως ορίζει ο νόμος, ότι διαρκούσης 
της μίσθωσης ο Μισθωτής δικαιούται να στεγάζει στο μίσθιο και 
οιανδήποτε ετέραν υπηρεσία του, υφισταμένη ή μη κατά τον χρόνο έναρξης 
της μίσθωσης, χωρίς να δικαιούται ο Εκμισθωτής να προβάλλει αξιώσεις 
αποζημίωσης ή πρόσθετου μισθώματος. 
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9. Ο Εκμισθωτής παρέδωσε στον Μισθωτή, κατά την υπογραφή της 
παρούσας την με αριθμό …………………………. Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης των όρων της παρούσας, ποσού 
…………………………. ΕΥΡΩ (……………….€), της Τράπεζας 
………………………….., η οποία θα επιστραφεί μετά την λήξης της 
παρούσας σύμβασης και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης. Σε 
περίπτωση πτώχευσης, κατάσχεσης εις βάρος του ή διάλυσης του 
εκμισθωτή, πλέον των άλλων νομίμων γι' αυτήν δυσμενών συνεπειών, το 
ποσόν της αναγραφόμενης εγγύησης καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου, 
το οποίον εκτός αυτού δικαιούται άμεσα να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα 
και αξίωση του για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας και βλάβης του 
από τον εκμισθωτή. 
 
10. Οι φοιτητές έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον κανονισμό στέγασης και όλες τις ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας 
ενοικιαζόμενων δωματίων. Σε περίπτωση παραβιάσεως τους, το 
Πανεπιστήμιο δε φέρει καμία ευθύνη, αλλά ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα 
να ενεργήσει με έξοδά του τα νόμιμα. 
 
11. Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία 
αυτής, αποτελώντας ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα 
συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη σειρά ισχύος τα εξής, αρχής 
γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας πρωταρχική ισχύ, 
έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων: 
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού. 
Όλες οι Δηλώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται από τα άρθρα της 
Διακήρυξης. Για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε ερμηνευτικού 
προβλήματος ως προς την δηλωμένη βούληση των μερών από την τυχόν εκ 
παραδρομής μη υπογραφή και μη επισύναψη οποιασδήποτε δήλωσης 
προβλεπόμενης από την Διακήρυξη, ο Εκμισθωτής συνομολογεί ρητά ότι 
με την υπογραφή της παρούσας θεωρείται κατά αμάχητο τεκμήριο ότι 
υπέβαλε όλες αυτές τις δηλώσεις και ότι σε κάθε περίπτωση αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως το ουσιαστικό περιεχόμενο όλων αυτών των 
δηλώσεων, όπως αυτό προκύπτει από την αντίστοιχη ρήτρα της 
Διακήρυξης.  
Η Τεχνική προσφορά του Εκμισθωτή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.  
Η Οικονομική προσφορά του Εκμισθωτή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.  
Οιαδήποτε ασάφεια του παρόντος μισθωτηρίου εν σχέση με την ύπαρξη ή 
την ένσταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων 
μερών ερμηνεύεται όπως απαιτεί ο υψηλός σκοπός που προορίζεται να 
εξυπηρετήσει η παρούσα  μίσθωση, η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη 
και εν αδυναμία εφαρμογής αυτών ερμηνεύεται υπέρ του Μισθωτή. 
 
12. Η παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων και των λοιπών συμβατικών 
εγγράφων, όπως καθορίζονται στην παρούσα και προαναφέρονται, 
περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών. Η σιωπηρή τροποποίηση κάποιου όρου της παρούσας 
απαγορεύεται, κάθε δε τέτοια πρέπει να είναι ρητή και να μπορεί να 
αποδειχθεί εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, 
ούτε του όρκου εξαιρουμένου. 
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Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε παράταση του 
διδακτικού έτους ή της εξεταστικής περιόδου, το Πανεπιστήμιο δύναται 
μονομερώς, να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, μέχρι το πολύ δύο 
μήνες, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη φιλοξενία των φοιτητών. 
 
13. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι η μη τυχόν έγκαιρη ενάσκηση 
από τον Μισθωτή οποιουδήποτε δικαιώματός του εφάπαξ ή κατ’ 
επανάληψη, δεν σημαίνει παραίτησή του από το δικαίωμα αυτό. 
 
14. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, οι οποίοι άπαντες 
συνομολογούνται ως ουσιώδεις, εκ μέρους οποιουδήποτε των 
συμβαλλομένων παρέχει το απόλυτο δικαίωμα στον αντισυμβαλλόμενο να 
καταγγείλει την μίσθωση σε βάρος του έτερου συμβαλλόμενου.  
Προς πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό εις 
τριπλούν και έλαβε εκάτερος των συμβαλλομένων ανά ένα όμοιο, του 
τρίτου προοριζομένου προς κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανήκει στην υπ'αριθμ.355/27-1-2012 Διακήρυξη 
 του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
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Ακολουθούν υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο:  

1) Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ.Α.2.,  
2) Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ.Γ.1.,  
3) Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.4.,  
4) Παράρτημα Α΄, άρθρο 5, παρ. 3.δ.,  
5) Παράρτημα Α΄, άρθρο 5, παρ. 3.ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ.Α.2.  
 

 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) 
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ΠΡΟΣ(1): ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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:' 
Α.αποδέχομαι τους όρους της υπ'αριθμ. ....................Διακήρυξης του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και  

           

Β.μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς μου για την 
υπ'αριθμ................Προκήρυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών: 
1) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 
στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07, δηλαδή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
(ΕΕ L 351/29-1-1998), δωροδοκία (ΕΕ L 358/31-12-1998), απάτη (ΕΕ C 316/27-11-1995), 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166/28-6-1991 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα),  
2) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα του Αγορανομικού 
Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για το αδίκημα 
της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της απάτης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,  
3) δεν τελώ σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,  
4) είμαι ενήμερ....  ως προς τις υποχρεώσεις μου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις,  
5) είμαι εγγεγραμμέν.....στο οικείο Επιμελητήριο, δηλαδή στο......................... ως 
........................,  
6) δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις,  δεν τελώ υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης και τέλος,  
7) αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση  των 
δικαιολογητικών της παραγράφου Β του άρθρου 2 του Παραρτήματος Β΄ της 
υπ'αριθμ................Προκήρυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε περίπτωση κατακύρωσης. 
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8)Δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της  Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας καθώς επίσης ότι σε περίπτωση που 
απασχολώ αλλοδαπό προσωπικό, αυτό βρίσκεται νόμιμα  στην Ελλάδα. 
9) Δεν  υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και δεν έχω αποκλεισθεί 
η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του δημοσίου σε κανένα στάδιο.  
10) Η προσφορά  συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης τους οποίους έλαβα  γνώση  και τους οποίους  αποδέχομαι  ανεπιφύλακτα.  
11) Η υποβαλλόμενη   προσφορά  καλύπτει  το σύνολο του προκηρυσσόμενου  έργου. 
12) Τα στοιχεία που αναφέρονται είναι αληθή και ακριβή. 
13) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού. 
14) Δεν έχω ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή 
των πληροφοριών που μου ζητήθηκαν  από Αναθέτουσες  Αρχές σχετικά με την 
ανταπόκριση  μου σε κριτήρια     ποιοτικής επιλογής τους. 
15) Συμμετέχω  με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ.Γ.1. 
 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
  (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
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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): ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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:' 
 
δεν μου έχουν επιβληθεί τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης  ούτε 
ποινή αποκλεισμού . 

           

            
 

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. 
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην 
πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.4. 
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 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): ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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:' 
 
η ξενοδοχειακή επιχείρηση με την επωνυμία “............................”, την κυριότητα, νομή και 
κατοχή της οποίας έχω και την οποία προτίθεμαι να εκμισθώσω στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με την 
υπ'αριθμ......................Προκήρυξη του, έχει οικονομικά και τεχνικά τη δυνατότητα να 
ανταπεξέλθει στην υλοποίηση του εν λόγω έργου το οποίο περιγράφεται στην ανωτέρω 
Προκήρυξη. 

           

            
 

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 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα Α΄, άρθρο 5, παρ. 3.δ. 
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 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): ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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:' 
 
το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται η ξενοδοχειακή επιχείρηση με την επωνυμία 
“............................”, την κυριότητα, νομή και κατοχή της οποίας έχω και την οποία προτίθεμαι 
να εκμισθώσω στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα 
με την υπ'αριθμ......................Προκήρυξη του,  έχει / δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού 
και είναι ασφαλισμένο κατά πυρός και σεισμού. 

           

            
 

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. 
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην 
πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα Α΄, άρθρο 5, παρ. 3.ε. 
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 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): ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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:' 
 
το ξενοδοχείο με την επωνυμία ................................., την κυριότητα, νομή και κατοχή του 
οποίου έχω και το οποίο προτίθεμαι να εκμισθώσω στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με την υπ'αριθμ......................Προκήρυξη του, παρέχει 
τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.) σε αυτό, οι οποίες είναι οι εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

            
 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 
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(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. 
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Ανήκει στην υπ'αριθμ. 355/27-1-2012  Διακήρυξη 
 του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

 
 

Στάδιο Συμμετοχής 
 

α
/
α 

 
Δικαιολογητικά του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 

Κατατέθηκε 
(Βάλτε Χ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (άρθρο 25 του 
Π.Δ. 118/07)  
(βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Α.1) 

  

2 Υπεύθυνη δήλωση,  της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75/86), με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, (βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. 2 και 
Παράρτημα Ζ΄) 

  

3 Παραστατικό εκπροσώπησης (βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, 
παρ. 2) 

  

  
Τεχνική προσφορά (βλ. Παράρτημα Β΄, άρθρο 5, παρ.3) 
 

  

1 Πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερομένου κτιρίου 
και σχέδια κατόψεων (βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 5, παρ.3.α) 

  

2α Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος 
λειτουργίας από τον ΕΟΤ (βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 5, 
παρ.3.β) 

  

2β Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του προσφερόμενου 
ακινήτου, θεωρημένη από την Πολεοδομία (βλ. Παράρτημα 
Α΄, άρθρο 5, παρ.3.β) 

  

2γ Βεβαίωση αρμοδίας αρχής ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα 
(βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 5, παρ.3.β) 

  

2δ Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του 
ν.1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, δυο Πολιτικών 
Μηχανικών για τη στατική επάρκεια του κτιρίου και τα 
κινητά φορτία για τα οποία έχει υπολογισθεί αυτό. (βλ. 
Παράρτημα Α΄, άρθρο 5, παρ.3.β) 

  

3 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού καλής 
λειτουργίας της Πυρασφάλειας σε ισχύ (βλ. Παράρτημα 
Α΄, άρθρο 5, παρ.3.γ) 
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4α Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του 
ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία 
θα δηλώνεται  ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω 
σεισμού και ότι είναι ασφαλισμένο κατά πυρός και 
σεισμού.(βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 5, παρ.3.δ και 
Παράρτημα ΣΤ΄) 

  

4β Άδεια του αρμόδιου Γραφείου Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων (Γ.Α.Σ. ή Τ.Α.Σ. ή παλιότερα Υ.Α.Σ.) (βλ. 
Παράρτημα Α΄, άρθρο 5, παρ.3.δ) 

  

5 Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 8 του 
ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία 
θα δηλώνεται ότι παρέχονται όλες οι απαραίτητες 
διευκολύνσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) 
καθώς επίσης και η δυνατότητα πρόσβασής τους στα δωμάτια 
(βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 5, παρ.3.ε και Παράρτημα ΣΤ΄) 

  

6 Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται οι παροχές σε 
θέρμανση, παροχή ζεστού νερού (τουλάχιστον 10 ώρες) 
καθώς και τυχόν επιπλέον διευκολύνσεις προς τους φοιτητές. 
(βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 5, παρ.3.στ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
 

Στάδιο κατακύρωσης-Έλληνες Πολίτες  
 

α/
α 

Δικαιολογητικά των άρθρων  6, 8 και 9 του Π.Δ. 
118/2007 

Κατατέθηκε 
(Βάλτε Χ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ.Β.α.1) 

  

2 Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
τελευταίου εξαμήνου (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, 
παρ.Β.α.2) 

  

3 Πιστοποιητικό ενημερότητας υποχρεώσεων κοινωνικής 
ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ.Β.α.3) 

  

4 Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου (βλ.Παράρτημα 
Α΄, άρθρο 2, παρ.Β.α.4) 

  

5 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.1 και Παράρτημα 
ΣΤ΄) 

  

6 Αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμού (βλ.Παράρτημα 
Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.2) 

   

7 Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια 
αρχή (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.3) -επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο 

  

8 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.4 και Παράρτημα 
ΣΤ΄) 

  

9 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 
10)-ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

 
Στάδιο κατακύρωσης-Αλλοδαποί 

 

α/α Δικαιολογητικά των άρθρων  6, 8 και 9 του Π.Δ. 
118/2007 

Κατατέθηκε 
(Βάλτε Χ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 
τριμήνου (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Β.β.1) 

  

2 Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής  
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Β.β.2) 

  

3 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
Επιμελητήριο (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. 
Β.β.3) 

  

4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.1 και 
Παράρτημα ΣΤ΄) 

  

5 Αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμού 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.2) 

   

6 Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την 
αρμόδια αρχή (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. 
Γ.3)-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 

  

7 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.4 και 
Παράρτημα ΣΤ΄) 

  

8 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (βλ. Παράρτημα ΒΑ΄, 
άρθρο 10)-ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

 
Στάδιο κατακύρωσης-Ημεδαπά  Νομικά Πρόσωπα 

 

α/α Δικαιολογητικά των άρθρων  6, 8 και 9 του Π.Δ. 
118/2007 

Κατατέ-θηκε 
(Βάλτε Χ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ.Β.α.1)  

  

2 Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
τελευταίου εξαμήνου (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, 
παρ.Β.α.2) 

  

3 Πιστοποιητικό ενημερότητας υποχρεώσεων 
κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ.Β.α.3) 

  

4 Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου (βλ.Παράρτημα 
Α΄, άρθρο 2, παρ.Β.α.4 ) 

  

5 Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ.Β.γ.2) 

  

6 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο σχ. με 
διαχειριστές (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) και 
προέδρους/διευθ.συμβούλους (Α.Ε.)-(βλ.Παράρτημα Α΄, 
άρθρο 2, παρ.Β.γ.3) 

  

7 Πιστοποιητικά εκκαθάρισης ανωνύμων εταιριών σχ. 
με κοινή εκκαθάριση (Νομαρχ.Αυτοδ/ση) και ειδική 
εκκαθάριση (Εφετείο) (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, 
παρ.Β.γ.4) 

  

8 Πιστοποιητικά εκκαθάρισης εταιριών περιορισμένης 
ευθύνης και προσωπικών εταιριών  (Πρωτοδικείο) 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ.Β.γ.5) 

  

9 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.1 και Παράρτημα Ζ΄) 

  

10 Αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμού (βλ.Παράρτημα 
Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.2) 

   

11 Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια 
αρχή (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.3)-
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 

  

12 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.4 και Παράρτημα Ζ΄) 

  

13 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο   
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10)-ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
 

 
Στάδιο κατακύρωσης-Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

 

α/α Δικαιολογητικά των άρθρων  6, 8 και 9 του Π.Δ. 
118/2007 

Κατατέθη-
κε (βάλτε Χ)  

ΝΑΙ ΟΧΙ

1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Β.β.1) 

  

2 Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής  
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Β.β.2) 

  

3 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Β.β.3) 

  

4 Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ.Β.γ.2) 

  

5 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο σχ. με 
διαχειριστές (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) και προέδρους/ 
διευθ.συμβούλους (Α.Ε.)-(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, 
παρ.Β.γ.3) 

  

6 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.1 και Παράρτημα Ζ΄) 

  

7 Αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμού (βλ.Παράρτημα 
Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.2) 

   

8 Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια 
αρχή (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.3)-
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 

  

9 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.4 και Παράρτημα Ζ΄) 

  

10 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 
10)-ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 

 
Στάδιο κατακύρωσης-Ημεδαποί συνεταιρισμοί 

 

α/
α 

Δικαιολογητικά των άρθρων  6, 8 και 9 του Π.Δ. 
118/2007 

Κατατέθηκε  
(Βάλτε Χ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
τελευταίου εξαμήνου (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, 
παρ.Β.α.2) 

  

2 Πιστοποιητικό ενημερότητας υποχρεώσεων 
κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών 
υποχρεώσεων (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ.Β.α.3) 

  

3 Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής (βλ.Παράρτημα Α΄, 
άρθρο 2, παρ.Β.δ.2) 

  

4 Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου 
(βλ.Παράρτημα Α΄,  άρθρο 2, παρ.Β.δ.3) 

  

5 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.1 και Παράρτημα 
Ζ΄) 

  

6 Αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμού (βλ.Παράρτημα 
Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.2) 

   

7 Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια 
αρχή (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.3)-
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 

  

8 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.4 και Παράρτημα 
Ζ΄) 

  

9 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 
10)-ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

 
 

Στάδιο κατακύρωσης-Αλλοδαποί συνεταιρισμοί 
 

α/
α 

Δικαιολογητικά των άρθρων 6, 8 και 9 του Π.Δ. 
118/2007 

Κατατέθηκε 
(Βάλτε Χ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής  
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Β.β.2) 

  

2 Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής (βλ.Παράρτημα 
Β΄,άρθρο 2, παρ. Α.δ.2) 

  

3 Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου  
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Β.δ.3) 

  

4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
(βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.1 και Παράρτημα Ζ΄) 

  

5 Αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμού (βλ.Παράρτημα 
Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.2) 

   

6 Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια 
αρχή (βλ.Παράρτημα Α΄, άρθρο 2, παρ. Γ.3)-επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο 

  

7 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής 
(βλ.Παράρτημα Β΄, άρθρο 2, παρ. Γ.4 και Παράρτημα Ζ΄) 

  

8 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (βλ. Παράρτημα Α΄, άρθρο 
10)ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

 

 
Στάδιο κατακύρωσης-Ενώσεις Προμηθευτών  

 

α/α Δικαιολογητικά των άρθρων 6, 8 και 9 του Π.Δ. 
118/2007 

Κατατέθηκε  
(Βάλτε Χ) 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 

  

2 Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος (βλ. 
Παράρτημα Β΄, παρ.ε.2) 

  

2α Φ.Ε.Κ. ίδρυσης    

2β Τροποποιήσεις καταστατικού   

2γ Νομιμοποιητικά έγγραφα μελών Δ.Σ.    

2δ Λοιπά πρόσωπα    

2ε Άλλα Νομικά Πρόσωπα    
 
 
 
 

 


