ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. πρ.: 8181

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Βόλος, 02/05/2017

Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού
με κλειστές έγγραφες προσφορές για την μίσθωση χώρου για τις στεγαστικές ανάγκες των
Μουσικών Συνόλων, της Θεατρικής Ομάδας, της Χορωδίας και ομάδων δημιουργικής
έκφρασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/79) «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».
2. Το Ν 4009/2011 για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΔΕΚ 197Α/6-9-2011).
3. Το Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159/108-2012)
4. Το Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51Α/12-3-2012).
5. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/2014).
6. Τα άρθρα 1 και 2 του Ν.Δ. 356/74.
7. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
8. Τις διατάξεις του ΠΔ 34/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την 181/06-03-2017 απόφαση της Συγκλήτου
Προκηρύσσει
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση χώρου
για τις στεγαστικές ανάγκες των δημιουργικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων των φοιτητών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα μουσικά σύνολα, τη θεατρική
ομάδα, τη χορωδία και άλλες ομάδες δημιουργικής έκφρασης και φοιτητικών
δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26-37 του π.δ. 715/1979,
στο Βόλο την 19-5-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην
οδό Γιαννιτσών & Λαχανά
Οι προσφορές υποβάλλονται από της δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης μέχρι την
προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 και ώρα
14.30 μμ. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί μετά την 18η
Μαΐου και ώρα 14.30 μμ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων ιδιοκτήτης ή ο νομίμως
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, υποβάλλει δύο (2) πλήρεις φακέλους: Έναν (1)
κλειστό φάκελο Οικονομικής προσφοράς και έναν (1) ανοικτό φάκελο δικαιολογητικών, όπως
αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μετέχουν στον διαγωνισμό αυτοπροσώπως ή με
αντιπροσώπους τους, οι οποίοι διορίζονται με απλή επιστολή με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής από δημόσια αρχή.
2. Αντικείμενο του διαγωνισμού – Κτηριακές προδιαγραφές – Χαρακτηριστικά
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η μίσθωση ενιαίου χώρου, έτοιμου προς χρήση,
επιφανείας τουλάχιστον 500 τ.μ. περίπου και με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Ο προς μίσθωση χώρος να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου του Βόλου.
2. Να είναι ενιαίος χώρος ισογείου ή να διαθέτει ένα μεγάλο ενιαίο χώρο και επιπλέον
χώρους με ή χωρίς χωρίσματα στο ισόγειο ή τον 1ο όροφο.
3. Να διαθέτει τουλάχιστον 5 τουαλέτες (W.C.) (δύο ανδρών, δύο γυναικών και μια
προσβάσιμη σε ΑμΕΑ).
4. Να είναι ελαιοχρωματισμένο κατά το χρόνο παράδοσής του.
5. Να υπάρχει δυνατότητα εσωτερικών διαρρυθμίσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του
μισθωτή.
6. Να διαθέτει κεντρική είσοδο αποκλειστικής χρήσης καθώς και τις απαιτούμενες εξόδους
διαφυγής.
7. Να διαθέτει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την απαιτούμενη χρήση.
8. Να διαθέτει επαρκή αερισμό – εξαερισμό σε όλους τους χώρους.
9. Να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης με αυτόνομο μετρητή.
10. Να διαθέτει ηλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρητή, ικανό να παρέχει την
απαιτούμενη για τη λειτουργία ισχύ.
Στην περίπτωση που το ακίνητο διαθέτει περισσότερους του ενός μετρητές, θα πρέπει ο
ιδιοκτήτης να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με δική του ευθύνη και
δαπάνη, ενοποίησης – επαύξησης των μετρητών και τελικά να παραδώσει το κτίριο
συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ ώστε να παρέχεται στο κτίριο επαρκής ηλεκτρική ισχύς.
Αν κάποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά – προδιαγραφές ελλείπει κατά την καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, πλην όμως ο υποψήφιος ανάδοχος βρίσκεται σε
διαδικασία να το διαθέτει, αρκεί η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα δεσμεύεται
όπως διαθέτει, το εν λόγω χαρακτηριστικό – προδιαγραφή, το αργότερο έως την παράδοση
του προς μίσθωση ακινήτου κι όχι πλέον των τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία
κατακύρωσης.
3. Παραλαβή διακήρυξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη του διαγωνισμού, από το Τμήμα
Προμηθειών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά Βόλου,
Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Βόλος) ή σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Επιτροπής
Ερευνών (http://ee.uth.gr/el/procurements_index).

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν στην
ιδιοκτησία τους ανάλογους χώρους.
Όποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει ευθύς κατά την έναρξη του
διαγωνισμού προσκομίζοντας και το ανάλογο προς τούτο πληρεξούσιο, αλλιώς μειοδοτεί για
δικό του λογαριασμό.
5. Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές θα ισχύουν επί 60 (εξήντα) ημέρες από της προφορικής μειοδοσίας.
6. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων ιδιοκτήτης ή αντιπρόσωπός
του, πρέπει να υποβάλει εγγράφως μέχρι την προσδιορισθείσα στο άρθρο 1 της παρούσας
προθεσμία δύο (2) πλήρεις φακέλους: Ένα (1) φάκελο Οικονομικής προσφοράς, ο οποίος
είναι κλειστός, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς ως απαράδεκτης, και έναν (1) φάκελο
δικαιολογητικών.
Στον κάθε φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Τα στοιχεία του προσφέροντος
β) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
γ) Το είδος του φακέλου κατά περίπτωση (π.χ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ή ΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
δ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
ε) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι συμμετέχοντες στην μειοδοτική διαδικασία οφείλουν να προσκομίσουν στον ανοιχτό
φάκελο της προσφοράς τους και τα εξής νομιμοποιητικά έγγραφα σε ισχύ:
Α) Το συνημμένο στην παρούσα Τεύχος Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (πρωτότυπο, έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
Β) περιγραφή του προσφερόμενου προς μίσθωση ακινήτου και σχεδιάγραμμα ή κάτοψηπρόσοψη αυτού με αναφορά του εμβαδού συνολικά και κατ’ όροφο.
Γ) φωτοαντίγραφα των τίτλων κτήσεως του ακινήτου (Ε9, συμβολαίου αγοράς, γονικής
παροχής, κ.λ.π. με τις οικείες πράξεις μεταγραφής), καθώς επίσης αντίγραφο φύλλου και
αποσπάσματος κτηματολογίου, νομίμως επικυρωμένα.
Δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρει ότι ο προσφέρων σε
περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και
την δαπάνη να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες εντός τριών μηνών και θα
προσκομίσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτηρίου.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή αντιπρόσωπο αυτού
οριζόμενο με απλή επιστολή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

Προκειμένου περί Νομικών Προσώπων, οι υπεύθυνες δηλώσεις και η προσφορά
υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό του, προσκομίζονται δε στο φάκελο των
δικαιολογητικών τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ιδιότητά του αυτή.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης ή / και
περιλαμβάνουν ελλιπή ή μη προσήκοντα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται, εκτός και αν οι
αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή, με αιτιολογημένη
απόφασή της.
Εφόσον κάποιος από τους συμμετέχοντες αποκλειστεί λόγω ελλείψεως κάποιου από τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να υποβάλει ένσταση ενώπιον της επιτροπής για το λόγο
αυτό, εντός 24 ωρών αφότου έλαβε γνώση του αποκλεισμού.
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
i) Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
(30) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και σε κάθε
περίπτωση να καλύπτουν και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των δηλούντων από την αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
ii) Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/14 δηλαδή ως
εξής: σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της
παρ.2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 36 παρ.2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 και σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (κατά τα οριζόμενα του άρθρου 36 παρ.2β)
του κώδικα δικηγόρων Ν.4194/2013.
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από
τις διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση
υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο κλειστός φάκελος Οικονομικής προσφοράς περιέχει:
Έγγραφη οικονομική προσφορά συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, η οποία
θα φέρει την υπογραφή του, προκειμένου δε περί Νομικών Προσώπων θα υπογράφεται από
το νόμιμο εκπρόσωπο.

Η οικονομική προφορά πρέπει να είναι σαφής, και να αναγράφει το αιτούμενο μηνιαίο
μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά. Η τιμή θα δίνεται σε Ευρώ.
7. Αξιολόγηση προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά την καταχώρηση σε Πρακτικό των μειοδοτών και των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, ορίζει ημέρα και ώρα κατά την οποία θα επισκεφθεί τα
ακίνητα όσων έχουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.
Οι διαγωνιζόμενοι μειοδότες υποχρεούνται, με ποινή απόρριψης κάθε αιτήσεώς τους, να
ζητούν εγγράφως και με απόδειξη, όσες διασαφήσεις θεωρούν αναγκαίες, προ της υποβολής
των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στο αρμόδιο όργανο διοίκησης. Οι παρεχόμενες
διευκρινίσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά.
Η αξιολόγηση των προσφορών, ολοκληρώνεται με την επιτόπια επίσκεψη (της επιτροπής)
στα προσφερόμενα ακίνητα, σε συνέχεια της οποίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση
καταλληλότητας ή μη αυτών. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής κοινοποιείται με απόδειξη σε
όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Κατά της έκθεσης καταλληλότητας ή μη των προσφερόμενων ακινήτων μπορεί να υποβληθεί
ένσταση η οποία πρέπει να κατατεθεί μέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίηση της απόφασης
της Επιτροπής περί μη καταλληλότητας προσφερόμενου ακινήτου. Μετά την εκδίκαση των
υποβληθεισών ενστάσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, η Επιτροπή ορίζει
ημέρα και ώρα για τη συνέχιση του διαγωνισμού με προφορική μειοδοσία μεταξύ των
ιδιοκτητών των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ
Κατά τη διεξαγωγή της προφορικής μειοδοσίας, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που κρίθηκαν
κατάλληλα, μειοδοτούν προφορικά επί της μικρότερης, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού, έγγραφης προσφοράς. Οι προσφορές αυτές εγγράφονται στον πίνακα
μειοδοτικού διαγωνισμού κατά σειρά και εκφωνούνται με το όνομα του μειοδότη. Η
προφορική μειοδοτική προσφορά εκάστου μειοδότη γίνεται δεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον
2% κατώτερη από την μικρότερη έγγραφη προσφορά. Με το συγκεκριμένο ποσοστό
συνεχίζεται η μειοδοσία μέχρι το τέλος του διαγωνισμού θεωρώντας απαράδεκτη κάθε άλλη
προσφορά κατά μικρότερο ποσοστό. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη. Η
υποχρέωση αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους μειοδότες και
επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο από αυτούς.
Σε περίπτωση που κατά την προφορική μειοδοσία δεν υποβληθούν νέες προσφορές, ως
επιτευχθέν μίσθωμα θεωρείται αυτό της μικρότερης έγγραφης προσφοράς. Σε περίπτωση
ύπαρξης ίσων προσφορών, η επιλογή του ακινήτου προς μίσθωση γίνεται κατά την κρίση της
Επιτροπής.

8. Ενστάσεις
Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, της συμμετοχής μειοδότη ή της νομιμότητας
διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, από τους
συμμετέχοντες στην προφορική μειοδοσία, ενώπιον της επιτροπής, εγγράφως, κατά τη
διάρκεια της προφορικής μειοδοσίας ή εντός 24 ωρών από τη διενέργειά της. Η επιτροπή
αποφαίνεται οριστικά επί των ενστάσεων.

9. Κατακύρωση του διαγωνισμού
Μετά το πέρας της προφορικής μειοδοσίας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό διενέργειας του
διαγωνισμού με το οποίο προτείνει αιτιολογημένα στο αρμόδιο όργανο διοίκησης τη
μίσθωση συγκεκριμένου ακινήτου, ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Το συγκεκριμένο
πρακτικό συνοδεύεται από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής, επισυναπτόμενων
των προσφορών των μειοδοτών, των τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων καθώς και των
αποφάσεών της επ΄αυτών.
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού επαφίεται στην απόλυτη κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συνεκτιμώντας τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 της
παρούσας, έχει το δικαίωμα, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μισθώσει το ακίνητο που
κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο για την κάλυψη των αναγκών του, χωρίς να είναι
υποχρεωμένο να προτιμήσει εκείνο του οποίου ο ιδιοκτήτης προσφέρει το μικρότερο
μίσθωμα.
Εάν από την έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής κριθεί κατάλληλο ένα και μόνο από τα
προσφέροντα προς μίσθωση ακίνητα, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται και τα πρακτικά της
Επιτροπής υποβάλλονται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο διοίκησης, το οποίο κατά την
κρίση του μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσματος ή την επανάληψη του
διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 715/79.
Επίσης, το Πανεπιστήμιο μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει το
διαγωνισμό ή να τον αναβάλει είτε τέλος να τον ματαιώσει, χωρίς να αποκτά κανένα
δικαίωμα οιοσδήποτε των μειοδοτών στην περίπτωση απορρίψεως της προσφοράς του.
10. Υπογραφή Σύμβασης
Ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
γνωστοποίηση, με απόδειξη, σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσματος του
διαγωνισμού, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η Σύμβαση καταρτίζεται με
συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, κατά την κρίση του Πανεπιστημίου, και
περιλαμβάνει τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, την προσφορά του Εκμισθωτή και του
κατωτέρω αναφερόμενους όρους. Η παραλαβή του μισθίου όπως και η απόδοση αυτού στον
εκμισθωτή διενεργείται από τριμελή επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Η δια
του πρωτοκόλλου παραλαβή του μισθίου από το Πανεπιστήμιο δεν απαλλάσσει τον
εκμισθωτή από την ευθύνη δια ελλείψεις ή δια πάσης φύσεως ελαττώματα του μισθίου κατά
τας περί μισθώσεως πράγματος διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Εάν ο ιδιοκτήτης στον οποίο έγινε η κατακύρωση δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας,
κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Πανεπιστημίου,
και καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Το Πανεπιστήμιο στην περίπτωση αυτή, δύναται να προβεί σε μίσθωση ανάλογου μισθίου
ακόμη και χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού, όπως δύναται και σε βάρος του μειοδότη, με
υποχρέωση του τελευταίου για καταβολή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του μισθώματος που
μπορεί να προκύψει, μέχρι τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης που είχε ορισθεί στη
διακήρυξη. Επίσης είναι υπόχρεος για την ανόρθωση κάθε άλλης ζημιάς που τυχόν
προξενήθηκε από την αθέτηση της υποχρέωσής του για την υπογραφή της σύμβασης
μίσθωσης.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη στον οποίο είχε κατακυρωθεί ο διαγωνισμός,
βεβαιώνονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και το
καταλογιζόμενο ποσό εισπράττεται σύμφωνα με τη διαδικασία εισπράξεως των Δημοσίων
Εσόδων
11. Όροι σύμβασης
1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται διετής, αρχόμενη από της ημερομηνίας υπογραφής του
σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής. Η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου
παράδοσης-παραλαβής θα γίνει εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συμφωνηθείσες
απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, με έξοδα του εκμισθωτή.
2. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως, σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από
τον εκμισθωτή, το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, μετά την ολοκλήρωση της νόμιμης
διαδικασίας απόδοσης του μισθίου.
3. Το χαρτόσημο θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκμισθωτή.
4. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο κατά τον χρόνο που θα συμφωνηθεί,
ελεύθερο οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων, καθώς και κατάλληλο προς λειτουργία,
άλλως η μίσθωση λύεται, ενώ η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου.
Η παραλαβή του μισθίου όπως και η απόδοση αυτού στον εκμισθωτή διενεργείται από
τριμελή επιτροπή και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
5. Το Πανεπιστήμιο καθόσον χρόνο διαρκεί η μίσθωση δικαιούται να χρησιμοποιήσει το
μίσθιο και οποιαδήποτε άλλη χρήση πολιτιστικού ή αναπτυξιακού χαρακτήρα, γενικότερα
στο πλαίσιο των αναγκών του, υφιστάμενη ή μη κατά το χρόνο της μισθώσεως, χωρίς να
δικαιούται ο εκμισθωτής να προβάλει αξιώσεις αποζημιώσεως ή να ζητήσει πρόσθετο
μίσθωμα.
6. Το Πανεπιστήμιο δεν υποχρεώνεται σε καμία αποζημίωση υπέρ του εκμισθωτή η οποία
απορρέει από τη συνήθη χρήση ή από την κακή κατασκευή του κτηρίου ή για επιγενόμενες
βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία. Ρητά αναγνωρίζεται ότι η
έννοια της συνήθους χρήσεως επί μισθώσεων του Πανεπιστημίου είναι ευρύτερη των κοινών
μισθώσεων.
7. Ο εκμισθωτής υποχρεούται καθόσον χρόνο διαρκεί η μίσθωση να ενεργεί τις απαραίτητες
επισκευές στο μίσθιο και να επανορθώνει τις φθορές οι οποίες προέρχονται από τη συνήθη
χρήση, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη σχετική ειδοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Πανεπιστημίου.
8. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν ενεργήσει για την επισκευή των ανωτέρω εργασιών,
το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να διακόψει την καταβολή των μισθωμάτων μέχρι
εκτελέσεως των εργασιών αυτών ή να προβεί σε μονομερή λύση της μίσθωσης και την δια
διαγωνισμού ή απευθείας μίσθωση άλλου ακινήτου εις βάρος του εκμισθωτή, σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του ΠΔ. 715/79, ή να ενεργήσει τις επισκευές εις βάρος του
εκμισθωτή. Μετά τις επισκευές, το ποσό που θα δαπανηθεί παρακρατείται από το
Πανεπιστήμιο από τα μισθώματα που πρέπει να καταβληθούν και ύστερα από προηγούμενη
βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου (άρθρο 36 παρ.2 ΠΔ 715/79).
9. Το Πανεπιστήμιο, ως μισθωτής, δύναται να λύσει μονομερώς τη μίσθωση χωρίς καμία
άλλη αποζημίωση του εκμισθωτή εάν:

α) καταργηθεί το σύνολο ή μέρος των στεγαζόμενων στο μίσθιο υπηρεσιών του
β) μεταφέρει στεγαζόμενη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του
γ) προσφερθεί σε αυτό (Πανεπιστήμιο) από τρίτον, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου
για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης
δ) αναδιοργανωθεί η υπηρεσία του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ώστε το
μίσθιο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες του ή να μην είναι απαραίτητο.
ε) μεταφερθεί σε άλλο τόπο η εγκατεστημένη στο μίσθιο υπηρεσία του Πανεπιστημίου, έστω
και προσωρινά.
Για την κατά τα ανωτέρω λύση της μίσθωσης, απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση προς τον
εκμισθωτή εξήντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία η οποία στη σχετική
ειδοποίηση καθορίζεται ως ημερομηνία λύσεως της μίσθωσης, από την οποία και παύει κάθε
υποχρέωση του Πανεπιστημίου για καταβολή μισθώματος (άρθρο 36 παρ.3 ΠΔ 715/79). Έτι
περαιτέρω το Πανεπιστήμιο, ως μισθωτής, δύναται να λύσει μονομερώς τη μίσθωση
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
10. Σε περίπτωση κατά την οποία, διαρκούσης της μίσθωσης, το μίσθιο περιέλθει με
οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου
προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα,
κ.λ.π. (φυσικού ή νομικού προσώπου), ο οποίος θεωρείται εφεξής ως ο νέος εκμισθωτής και
ο οποίος υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εκμισθωτή.
Στον νέο εκμισθωτή καταβάλλονται τα μισθώματα από την στιγμή της κοινοποίησης στο
Πανεπιστήμιο του οικείου νόμιμου τίτλου και της πράξης μεταγραφής του, βάσει του οποίου
κατέστη ο νέος εκμισθωτής κύριος, νομέας, κ.λ.π.
11. Διαφορές που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την
εφαρμογή και ερμηνεία της διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης υπάγονται
αποκλειστικά στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Βόλου.
12. Ρητά συμφωνείται δια της παρούσης ότι όλες οι επιδόσεις δικαστικών και εξωδίκων
εγγράφων που αφορούν στην παρούσα μίσθωση θα γίνονται στην κατοικία – έδρα που θα
δηλώσει ο εκμισθωτής κατά τη σύναψη της σύμβασης. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να
γνωστοποιεί εγγράφως στο Πανεπιστήμιο κάθε μεταβολή της δηλωθείσας κατοικίας-έδρας.
13. Ο τελευταίος μειοδότης, αν δεν διαμένει στον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι
στο Βόλο, οφείλει να διορίσει υποχρεωτικά με προφορική του δήλωση, που καταχωρείται
στα πρακτικά, αντίκλητό του, που διαμένει στον τόπο αυτό, προς τον οποίο κοινοποιείται η
έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
14. Παρατυπία της διακήρυξης δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του εκμισθωτή ή του
μειοδότη.
15. Τυχόν έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα
αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης και καταβάλλονται πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου
συμβολαίου.
Βόλος, 2/5/2017
Ο Πρόεδρος της Επ. Ερευνών
Καθηγητής Ζ. Μαμούρης

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
Ονομασία: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΛΚΕ)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 73398
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα,
Παλαιά, Βόλος Τ.Κ. 38334
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αποστ. Ζήσης
- Τηλέφωνο: 2421006401
- Ηλ. ταχυδρομείο: azisis@uth.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): ee.uth.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης :
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αντικείμενο της
σύμβασης είναι η μίσθωση χώρου για τις στεγαστικές ανάγκες των Μουσικών Συνόλων, της
Θεατρικής Ομάδας, της Χορωδίας και ομάδων δημιουργικής έκφρασης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας CPV: 70310000-7

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςiii;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςiv, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;v
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

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

Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουvii;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςviii :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςix
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxi, λόγω της

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

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

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxiii κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

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

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxiv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
iv Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
v Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
vi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
vii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
viii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
ix Άρθρο 73 παρ. 5.
x Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xii Πρβλ άρθρο 48.
xiii Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.

