
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΕΛΚΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 4.000 Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2011
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ :  
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ 

ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΗ ΕΝΩΣΗ 
(ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 ΕΣΠΑ 2007-2013 

Καλλιθέα, 9/05/2011 (αρ. πρωτ. 1321)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΛΚΕ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ   

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΛΚΕ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.000,00  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  ή 

3.252 ευρώ άνευ του ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΑΣΚΗΣΗ   ΠΑΝΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ -ΕΣΠΑ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2/6/2011, ώρα 11.00 π.μ

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136,ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2/6/2011, ώρα 11.00 π.μ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

http  ://  rcpanteion  .  ath  .  cx  /  info  /   
,www.edulll.gr
 
ή στην κ. Μαρία Παρασκευά
τηλ.  210-9201510 
maria.paraskeva@panteion.gr

Συν:
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

mailto:maria.paraskeva@panteion.gr
http://rcpanteion.ath.cx/info/


ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του  Π.Δ.  432/1981  περί  συστάσεων  Ειδικών  Λογαριασμών 
Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  της  Χώρας  όπως  τροποποιήθηκε  από  την 
Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/22.8.81996), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010)

2. Τον Οδηγό χρηματοδότησης  της  Επιτροπής  Διαχείρισης  του  Ειδικού 
Λογαριασμού

3. Του  Π.Δ.  118/2007  (Φ.Ε.Κ.  118/Α/2007)  "Κανονισμός  Προμηθειών 
Δημοσίου (KΠΔ)".

4. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ/267/Α/2007) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  Προγραμματική  Περίοδο  2007-
2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3840/2010.

5. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ".

6. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε 
από τις διατάξεις του Ν.3871/2010, κατά το μέρος που δεν αντίκειται 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις».

8. Την με  αρ.  πρωτ.   16.628/2010 Απόφασης Ένταξη Πράξης με  τίτλο 
«ΜΟΔΙΠ  Παντείου  Πανεπιστημίου»   στον  Άξονα  Προτεραιότητας  1: 
«Αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  εκπαίδευσης  και  προώθηση  της 
κοινωνικής  ενσωμάτωσης  στις  8  περιφέρειες  Σύγκλισης»  του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑ  ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ»  2007-2013  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  του  Ε.Π. 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με MIS 299844.

9. Την  από  10/3/2011  απόφαση  της  6ης   Συνεδρίασης  της  Επιτροπής 
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου με 
την οποία προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ



Πρόχειρο  διαγωνισμό,  συνολικού  προϋπολογισμού  δαπάνης  τριών 
χιλιάδων  διακοσίων  πενήντα  δύο  (3.252,00)  ευρώ  άνευ  ΦΠΑ  ή  τεσσάρων 
χιλιάδων  (4.000,00)  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  με  κλειστές 
προσφορές  για  την  προμήθεια αναλωσίμων και  γραφικής ύλης,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του 
παρόντος Διαγωνισμού, που περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. 

Η δαπάνη για την προμήθεια των αναλωσίμων, θα καλυφθεί  από το 
Υποέργο  1  «Χρηματοδοτήσεις  για  την  Πρακτική  Άσκηση  του  Παντείου 
Πανεπιστημίου» και Υποέργο 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση 
Φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου»  της πράξης  «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΠΑΝΤΕΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.  Η  πράξη  συγχρηματοδοτείται  από  την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Παντείου 
Πανεπιστημίου,  Λ.  Συγγρού  136,  Καλλιθέα,  Τ.κ  17671,  όπου  θα 
παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  μέχρι  την  2/6/2011,  ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 
11.00 π.μ.

Αρμόδιος  υπάλληλος  για  την  παραλαβή  προσφορών  είναι  ο  κ.  Ι. 
Κούτρας,  τηλ.  210-9201508  Φαξ:  210-9201360  και  για  την  παροχή 
διευκρινίσεων  η  κ.  Μαρία  Παρασκευά,  τηλ.  201-9201510,  e-mail: 
maria.paraskeva@panteion.gr

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  η  Ανάδειξη  μειοδότη  για  το  έργο 

«Πρακτική  Άσκηση  Παντείου  Πανεπιστημίου»  υπό  τους  όρους  που 
περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη . Η προμήθεια των αναφερομένων 
στο Παράρτημα Α της παρούσας αναλωσίμων και γραφικής ύλης πρέπει να 
αφορά τα είδη που προβλέπονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. 

2. Προϋπολογισμός του έργου 
Ο συνολικός  προϋπολογισμός του  διαγωνισμού  ανέρχεται  στο  ποσό 

των  τριών  χιλιάδων  διακοσίων  πενήντα  δύο  (3.252,00)  ευρώ  μη 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  ή  τεσσάρων  (4.000,00)  χιλιάδων  ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και 
επί  ποινή  αποκλεισμού,  δεν  μπορούν  να  υπερβούν  τα  ως  άνω  ποσά  του 
συνολικού προϋπολογισμού του Έργου. 

3. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του Διαγωνισμού 
Ο  Διαγωνισμός  διέπεται  από  τις  διατάξεις  που  αναφέρονται  στο 

προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του. 
Πρόσωπα που δικαιούνται συμμετοχής :
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α)  Φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  που 

λειτουργούν νόμιμα,  τουλάχιστον  κατά τα δύο (2)  τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασχολούνται με αντικείμενο τα υπό προμήθεια 
αγαθά.

β) Συνεταιρισμοί,
γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά
δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών και
ε) Κάθε προσφέρων, που σύμφωνα με την χώρα καταγωγής του (της Ε.Ε.) έχει 

το  δικαίωμα  και  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  μέρος  σε  όμοιους  ή 
αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρούν τους όρους 
της παρούσας προκήρυξης.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν 
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. 

mailto:maria.paraskeva@panteion.gr


2. Δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία, 
Ν.Π.Δ.Δ. ή το Πάντειο Πανεπιστήμιο γιατί  δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους 
υποχρεώσεις ή ευρίσκονται σε αντιδικία με αυτό.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες και υπηρεσίες του 

Ελληνικού  Δημοσίου  με  απόφαση  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  ή  άλλων 
Υπουργείων.

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 
με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός 
αυτής.

(δ) Όσοι έχουν καταδικασθεί με οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 
αναθέτουσα αρχή, που αφορά τα ακόλουθα αδικήματα, ήτοι :
1) για  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο 

άρθρο  2  παράγραφος  1  της  Κοινής  δράσης  της  98/773  _ΕΥ  του 
Συμβουλίου,

2) για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

3) για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων

4) για  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως 
ορίζεται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  91/308/ΕΟΚ του  Συμβουλίου  της 
10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του 
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  την  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες.

4. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται: 

α) Από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους 
μέχρι την ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού (καταληκτική προθεσμία). 

β) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 
οι προσφορές θα περιέλθουν στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού μέχρι 
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία 
και  ώρα,  είτε  ταχυδρομήθηκαν  έγκαιρα,  αλλά  δεν  έφτασαν  έγκαιρα  στην 
υπηρεσία,  δε  θα  λαμβάνονται  υπόψη  και  θα  επιστρέφονται  στους 
προσφέροντες. 

5. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2/6/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ 
στα  γραφεία  του  Παντείου  Πανεπιστημίου,  Λ.  Συγγρού  136,  Τ.Κ  1761  71, 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και  Αξιολόγησης 
Προσφορών του Ειδικού Λογαριασμού. 

6. Δημοσίευση 
Το πλήρες τεύχος της Πρόσκλησης είναι δημοσιευμένο στον δικτυακό 

τόπο  του  ΕΛΚΕ  Παντείου  Πανεπιστημίου  http://rcpanteion.ath.cx/info/  ,  της 
Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  ΕΠΕΔΒΜ  (www.edulll.gr)  και  στη  διαύγεια 
http://diavgeia.gov.gr/ παράλληλα παρέχεται δωρεάν όλες τις εργάσιμες ημέρες, 
από 08:00 έως 14:30,  από το  Γραφείο του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου, 
Υπεύθυνη κ. Μαρία Παρασκευά τηλ. 2109201510.

http://diavgeia.gov.gr/


7. Αξιολόγηση Προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

προσφορών ΕΛΚΕ με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό 
προμήθεια ειδών  . 

8. Είδος - Προδιαγραφές 
Το είδος και οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται 

λεπτομερώς στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  της παρούσας Προκήρυξης και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα .

9. Προσφορές 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 

την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορές  ή  εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές.  Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από 
την  Επιτροπή Διαχείρισης  του  Ειδικού Λογαριασμού,  κατ’  ανώτατο όριο  για 
χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

Αν  προκύψει  ανάγκη  παράτασης  της  ισχύος  των  προσφορών,  η 
Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού θα απευθύνει σχετικό αίτημα 
προς  τους  προσφέροντες  (5)  πέντε  ημέρες  πριν  από  τη  λήξη  ισχύος  των 
προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις 
(3)  μέρες.  Σε  περίπτωση που η  κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί 
μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  ή  μετά  τη  λήξη  τυχόν 
παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον 
αυτός το αποδεχτεί. 

Ο υποψήφιος Μειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά 
του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή 
μέρος  της  αποσυρθεί,  ο  υποψήφιος  Μειοδότης  υπόκειται  σε  κυρώσεις  και 
ειδικότερα: έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

10. Προϋπολογισθείσα δαπάνη-Προϋπολογισμός 

Η δαπάνη για την παραπάνω ανάθεση θα βαρύνει  το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και  Διά  Βίου  Μάθηση»  (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)  του  ΕΣΠΑ 
(2007-2013)  της  πράξης  «Πρακτική  Άσκηση  Παντείου  Πανεπιστημίου  με 
κωδικό  MIS  299844  και  η  οποία  συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω 
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του ΥΠΔΒΜΘ.

11. Παράδοση- Παραλαβή 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται κάθε φορά στο χώρο και τον 
τόπο που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο. Η παράδοση θα γίνεται 
με  ευθύνη και  έξοδα του αναδόχου τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες.  Όλα τα 
προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι παραδοτέα σε είκοσι (20) μέρες από 
την ημερομηνία γνωστοποίησης της κατακύρωσης .

12. Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών 
Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να 

καταθέσουν Προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. 



Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
• Ο αριθμός της Πρόσκλησης. 
• Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  σε  δύο  αντίγραφα  μέσα  σε  σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του 
Π.Δ. 118/2007. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με 
την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

Στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  τα  ζητούμενα 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ήτοι: 

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
υποψηφίου και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του,  με την οποία θα 
δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: 

Α. Δεσμεύεται να παράσχει τα ζητούμενα με το Παράρτημα Α της παρούσας 
αναλώσιμα και ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
και των παραρτημάτων της. 

Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομίσει εντός 10 ημερών: 
α) πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, 
β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου, 
γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου και 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν : 

(α)  Αποκλείσθηκαν  τελεσίδικα  από  κάποια  Ελληνική  Δημόσια  Υπηρεσία, 
Ν.Π.Δ.Δ. ή το Πάντειο Πανεπιστήμιο γιατί  δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους 
υποχρεώσεις ή ευρίσκονται σε αντιδικία με αυτό.
(β)  Αποκλείστηκαν  από  διαγωνισμούς  για  προμήθειες  και  υπηρεσίες  του 

Ελληνικού  Δημοσίου  με  απόφαση  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  ή  άλλων 
Υπουργείων.

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 
με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός 
αυτής.

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν : 

(δ)   έχουν  καταδικασθεί  με  οριστική  καταδικαστική  απόφαση,  γνωστή  στην 
αναθέτουσα αρχή, που αφορά τα ακόλουθα αδικήματα, ήτοι :
5) για  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο 

άρθρο  2  παράγραφος  1  της  Κοινής  δράσης  της  98/773  _ΕΥ  του 
Συμβουλίου,

6) για δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

7) για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων

8) για  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως 
ορίζεται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  91/308/ΕΟΚ του  Συμβουλίου  της 
10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του 



χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  την  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες.

Τα τεχνικά στοιχεία  της προσφοράς,  ήτοι  η  περιγραφή των υπό προμήθεια 
επιστημονικών  περιοδικών  που  προβλέπονται  στο  Παράρτημα  Α  της 
παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, που προβλέπονται στο Παράρτημα Β 
της παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα 
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι  φάκελοι  τεχνικής  και  οικονομικής  προσφοράς  θα  φέρουν  και  τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες, 
διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το 
δε  αρμόδιο  όργανο παραλαβής και  αποσφράγισης  των προσφορών πρέπει 
κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και 
να  σφραγίσει  αυτή.  Η  προσφορά  απορρίπτεται  όταν  υπάρχουν  σε  αυτή 
διορθώσεις  οι  οποίες  την  καθιστούν  ασαφή  κατά  την  κρίση  του  οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών. 

Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή  αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη  κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση 
όρου  της Πρόσκλησης ή της  προσφοράς.  Διευκρινήσεις  δίδονται  μόνο όταν 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι από 
διευκρινήσεις που δίδονται  σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται  υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  Προσφορών   μετά  την  αποσφράγιση  των 
φακέλων  των  προσφορών,  ελέγχει  τα  δικαιολογητικά  και  προβαίνει  σε 
αποσφράγιση των φακέλων τεχνικών προσφορών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης  Προσφορών   μονογράφει  ανά  φύλλο  το  περιεχόμενο  των 
φακέλων τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια ελέγχει την πληρότητα των 
τεχνικών προσφορών των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται 
στο Παράρτημα Α [Τεχνικές Προδιαγραφές] της παρούσας. Στη συνέχεια, μετά 
τη διαπίστωση ότι οι τεχνικές προσφορές των υποψηφίων πληρούν τους όρους 
του Παραρτήματος Α, η Επιτροπή Αξιολόγησης καλεί  τους υποψηφίους των 
οποίων  οι  προσφορές  έγιναν  δεκτές  και  προβαίνει  στην  αποσφράγιση  των 
οικονομικών  προσφορών.  Οι  οικονομικές  προσφορές  των  υποψηφίων,  των 
οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται σε αυτούς. 

Μετά  την  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  η  Επιτροπή 
Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται προς την Επιτροπή 
Διαχείρισης  του Ειδικού Λογαριασμού την  κατακύρωση του διαγωνισμού σε 
ορισμένο υποψήφιο. 

13. Τιμές Προσφορών 
13.1. Η οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο του Έργου. 
13.2. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια 
είδη. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται 
από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Ειδικού Λογαριασμού. 



13.3.  Προκειμένου  για  αλλοδαπό προμηθευτή,  η  τιμή  προσφοράς  θα  δοθεί 
χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αποδοθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό . 
13.4.  Η  Επιτροπή  Διαχείρισης  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Παντείου 
Πανεπιστημίου  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες 
στοιχεία  απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων τιμών,  οι  δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
13.6.  Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  των  υπό 
προμήθεια ειδών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

14. Χρόνος και τρόπος Παράδοσης 
14.1. Χρόνος παράδοσης: 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός 20ημερών  ή όποτε ορίζεται 
στο Παράρτημα Α της παρούσας.  Ο ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου θα 
ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο ως προς τούτο . 

Σε  περίπτωση  υπέρβασης  του  χρόνου  παράδοσης  καθώς  και  της 
χορηγηθείσας παράτασής του, από υπαιτιότητα του προμηθευτή, η Επιτροπή 
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Παντείου Πανεπιστημίου μπορεί να 
επιβάλλει  στον  προμηθευτή  τις  προβλεπόμενες  από  τον  Κανονισμό 
Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007) κυρώσεις. 

Όταν ο προμηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, φέρει αποκλειστικά και 
ολοκληρωτικά  αυτός,  το  βάρος  της  απόδειξής  της.  Στερείται  όμως  του 
δικαιώματος  να  την  επικαλεστεί  αν  δεν  την  αναφέρει  εγγράφως  και  δεν 
προσκομίσει  στον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΛΚΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη 
συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της 
ή μερικώς την προμήθεια που ανέλαβε. 

14.2. Παραλαβή των υπό προμήθεια αναλωσίμων: 

Η  παραλαβή  των  υπό  προμήθεια  αναλωσίμων  γίνεται  από  την 
Επιτροπή  Παραλαβής  που  θα  οριστεί  από  την  Επιτροπή  Διαχείρισης  του 
Ειδικού Λογαριασμού εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση που 
προβλέπει ο όρος 14.1 παραπάνω. 

15. Πληρωμή 
15.1.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  παραλαβής,  εκτελείται  η  πληρωμή  του 
προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007. 
15.2.  Η προμήθεια χρηματοδοτείται  από πιστώσεις της πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ».  Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την 
καταβολή  των  πληρωμών  είναι  ότι  θα  έχουν  καταβληθεί  στον  Ειδικό 
Λογαριασμό του Παντείου τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε 
φάση του έργου από τον φορέα χρηματοδότησης (σύστημα  back to back). Η 
πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνει με τακτικά χρηματικά 
εντάλματα,  τα  οποία  θα  εκδίδονται  στο  όνομα  του  αναδόχου,  και  με  την 
προσκόμιση  των  νομίμων  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις 
ισχύουσες διατάξεις (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής 
ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη εμφάνισης 
του  δικαιούχου)  και  ανάλογα  με  την  πρόοδο  υλοποίησης  του  έργου, 
{εφαρμόζονται  τα  όσα αναφέρονται  στο  άρθρο 35 του Κώδικα  Προμηθειών 
Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007)}. Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου 
θα γίνεται σε ευρώ. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με κρατήσεις υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών, εκτός μόνο από την παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος  για  την  παροχή  υπηρεσιών  και  για  την  προμήθεια  υλικών 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.



15.4. Ο προμηθευτής πρέπει να μπορεί να αποδείξει την τιμή χρέωσης των 
υπό προμήθεια ειδών, ανά πάσα στιγμή εφόσον του ζητηθεί από τον Ειδικό 
Λογαριασμό του Παντείου Πανεπιστημίου . 

16. Τιμολόγια 
16.1. Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης του 
κάθε είδους χωριστά. 

16.2  Ο  Ειδικός  Λογαριασμός  του  ΕΛΚΕ  ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου  δεν  θα 
δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια που δεν είναι σύμφωνα με τους παραπάνω όρους. 

16.3. Τον ανάδοχο βαρύνουν: 

Τα  μεταφορικά  και  κάθε  είδους  έξοδα  μέχρι  τον  τόπο  και  χώρο  της 
τοποθέτησης,  που θα υποδειχθεί  από τον  Ειδικό Λογαριασμό του Παντείου 
Πανεπιστημίου . 

17.  Κατακύρωση  και  υπογραφή  της  σύμβασης  –  Εγγυητική  επιστολή 
καλής εκτέλεσης 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την 
Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου ΕΛΚΕ , η 
οποία  διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς  ή να απορρίψει το 
αποτέλεσμα ή να ματαιώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό σταθμίζοντας τα 
συμφέροντα και τις ανάγκες του ΕΛΚΕ. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. 

Ο διαγωνιζόμενος,  στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  ο  διαγωνισμός,  είναι 
υποχρεωμένος  μέσα σε  πέντε  (5)  ημέρες  από την  ημέρα που  θα λάβει  τη 
σχετική πρόσκληση, να παρουσιαστεί στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού 
για την υπογραφή της σύμβασης, ειδάλλως μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 

Ο Μειοδότης, ο οποίος επιλέχθηκε για το έργο είναι υποχρεωμένος, το 
αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, πρέπει 
να  καλύπτει  ποσοστό  10%  της  συνολικής  αμοιβής  του,  μη 
συμπεριλαμβανομένων  των  νόμιμων φόρων,  όπως αυτή  θα  προσδιορίζεται 
από τη σχετική σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή. 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.  Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων,  αν  δεν  είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 

Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με 
εντολή  της  Επιτροπής  Διαχείρισης  του  Ειδικού  Λογαριασμού  προς  την 
Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου. 

Ο Μειοδότης,  ο  οποίος  επιλέχθηκε  για  το  έργο  είναι  υποχρεωμένος 
εντός 10 ημερών από την κατακύρωση να προσκομίσει: 
α) πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, 
β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου, 
γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου. 

Ο Μειοδότης που θα προσκομίσει τα ανωτέρω υπό α) - γ) δικαιολογητικά, θα 
κληθεί  να  υπογράψει  σύμβαση  με  τον  Ειδικό  Λογαριασμό  του  Παντείου 
Πανεπιστημίου  που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε 
περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντος μειοδότη να συνάψει 
σύμβαση τότε καλείται ο πρώτος επιλαχών. 

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 



Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό 
τον  όρο  ότι  δεν  τροποποιείται  το  φυσικό  αντικείμενο  της  πράξης.  Όλες  οι 
επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του Μειοδότη με την Αναθέτουσα Αρχή 
θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

16. Γενικοί Όροι 
16.1. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την 
παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα 
δικαστήρια της Αθήνας . 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ 
 

Αντιπρύτανης 
Καθηγητής Ανδρέας Λύτρας 



Ανήκει στη Διακήρυξη : 02.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

      
      
      
      
ΜΕΛΑΝΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ     
      
C734A1K Black 8000 2     
C734A1C Cyan 6000 2     
C734A1M Magenta 6000 2     

C734A1Y Yellow 6000 2     
Drum   Q3964A 20000 1     
Black Q3960A 5000 1     
Cyan Q3961A 4000 0     
Yellow Q3962A 4000 2     
Magenta Q3963A 4000 0     
Black Q6000A 2500 1     
Cyan Q6001A 2000 1     
Yellow Q6002A 2000 0     
Magenta Q6003A 2000 1     
Black 24016SE 2500 5     
260A11E Black 3500 2     
Canon PGI-520 Black 1     
HP Toner Q2612A Black 1     
Impact S305 Lexmark Μελάνι 100 Black 2     
HP Laser Jet 6P 4000 2     
260A11E Black 3500 1     
 HP 363 1000 ΣΕΛ 2     
Q7553X, 53X Black 7000 1     

Ricoh DSM 520 PF 5000 - ricoh print 
cartridge type 2285 RICOH TYPE 2285 
cartridge unit for dsm520 1  

 

  
HP Toner Q2612A Black 2000 1     
HP Toner Q5942A Black 10000 1     
HP Toner Q5942A Black 10000 1     

HP Μελάνι InkJet 337 Black 420 1  
 

 
 

HP Toner CE505A Black 2300 1     

FILM REFILL FAX PANASONIC KX-
FP141/143/145 KX-FA54X 2 τεμ ~240p 1  

 
  

260A11E Black 3500 1     
      
      
ΚΛΑΣΕΡ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 8/34 150    
ΣΤΥΛΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ PILOT 
0.7mm 100    



ΣΤΥΛΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ PILOT 
0.7m.m. 20    

POST- IT ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 30   
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 24/6mm 15   
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ 
(ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 24/6mm) 30   

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 26mm 600   
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 28mm 900   
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 5   
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 5   
ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 5   
ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 50   
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 150   
ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 150   
ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΣΤΙΚΗ 0,06mm 
ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΠΑΝΩ Α4 300   

ΧΑΡΤΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 90mmX90mm 10   
ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ 8   

CD-RW 700MB 20    
      



Ανήκει στη Διακήρυξη : 02.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

 ΣΥΝΟΛ
Ο  ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ
      
      
ΜΕΛΑΝΙΑ     
      
C734A1K Black 8000 2     
C734A1C Cyan 6000 2     
C734A1M Magenta 6000 2     

C734A1Y Yellow 6000 2     
Drum   Q3964A 20000 1     
Black Q3960A 5000 1     
Cyan Q3961A 4000 0     
Yellow Q3962A 4000 2     
Magenta Q3963A 4000 0     
Black Q6000A 2500 1     
Cyan Q6001A 2000 1     
Yellow Q6002A 2000 0     
Magenta Q6003A 2000 1     
Black 24016SE 2500 5     
260A11E Black 3500 2     
Canon PGI-520 Black 1     
HP Toner Q2612A Black 1     
Impact S305 Lexmark Μελάνι 
100 Black 2     

HP Laser Jet 6P 4000 2     
260A11E Black 3500 1     
 HP 363 1000 ΣΕΛ 2     
Q7553X, 53X Black 7000 1     
Ricoh DSM 520 PF 5000 - ricoh 
print cartridge type 2285 RICOH 
TYPE 2285 cartridge unit for 
dsm520 1  

 

  
HP Toner Q2612A Black 2000 1     
HP Toner Q5942A Black 10000 1     
HP Toner Q5942A Black 10000 1     

HP Μελάνι InkJet 337 Black 420 1  
 

 
 

HP Toner CE505A Black 2300 1     
FILM REFILL FAX 
PANASONIC KX-
FP141/143/145 KX-FA54X 2 
τεμ ~240p 1  

 

  

260A11E Black 3500 1     



      
      
      
      
      
      
ΚΛΑΣΕΡ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ 8/34 150    

ΣΤΥΛΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ 
PILOT 0.7mm 100    

ΣΤΥΛΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ 
PILOT 0.7m.m. 20    

POST- IT ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟ 30   

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 24/6mm 15   
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ (ΣΥΡΜΑΤΑ 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 24/6mm)

30   

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 26mm 600   
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 28mm 900   
ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 5   
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 5   
ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 5   
ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 50   
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 150   

ΦΑΚΕΛΟΙ Α4 150   
ΘΗΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛΣΤΙΚΗ 
0,06mm ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ 
ΕΠΑΝΩ Α4

300   

ΧΑΡΤΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 
90mmX90mm 10   

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ 8   

CD-RW 700MB 20    

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης :



 …………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία Έκδοσης : 
…………………………………………………………………………………………
Προς το Πάντειο Πανεπιστήμιο – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ 
…………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως 
και  διζήσεως  υπέρ  της  Εταιρείας  ………………………………………………, 
οδός  ………………………………,  αριθμός  …………………………  (ή  σε 
περίπτωση  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας  υπέρ  των  εταιρειών  (1) 
…………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας εταιρειών), μέχρι το 
ποσόν των ΕΥΡΩ ……………………………………………… στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται  η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και  την πιστή 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ 
του οποίου εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου 
κατ'  αυτού,  που  πηγάζει  από  την  σύμβαση  για  το  έργο 
……………………………………………………………………………………………
……

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε 
εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το 
παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς 
αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της 
εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας 
δεν  υπερβαίνει  το  όριο  εγγυήσεων  που  έχει  καθοριστεί  από  το  Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα την               2011, μεταξύ αφ’ ενός του  
«Ειδικού Λογαριασμού ‘Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου», ο οποίος 
εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Ερευνών  - 
Αντιπρύτανη  καθ.  Ανδρέα  Λύτρα,  σύμφωνα  με  το  Π.Δ  432/81  και  την 
Υπουργική  Απόφαση  ΚΑ/679/22.08.96,  όπως  επικυρώθηκε  με  το  Νόμο 
3794/2009 και του   Επικ. Καθηγ. Γεωργίου Μιχαήλ Κλήμη με την ιδιότητα 
του ως  Ιδρυματικά  Υπεύθυνου  της  Πράξης  «Πρακτική  Άσκηση  Παντείου 
Πανεπιστημίου»  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  1  του 
Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.  του  ΕΣΠΑ και  αφ’  ετέρου  του/της 
………………………………………..,κατοίκου……………………..οδός 
……………. αριθμός ……., με αριθμό ταυτότητας ……………………, με αριθμό 
φορολογικού  μητρώου  …………….,  υπαγόμενος/η  στη  ΔΟΥ  …….., 
καλούμενος/η  στο  εξής  «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,   ‘Η  Η  ………….εταιρεία  με  την 
επωνυμία…………….που έχει την έδρα της στην …………., οδός ………………
και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  ……………..διαχειριστή  της  εταιρείας 
(  επισυν.  Καταστατικό  )  με  αριθμό  φορολογικού  μητρώου  ……………., 
υπαγόμενος/η στη ΔΟΥ ……..,  καλούμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ΄Ερευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, 
κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών την……………….και μετά την 
από  ………….  εισήγηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  προσφορών  ΕΛΚΕ, 
κατακύρωσε  στον/ην  «Ανάδοχο»  τον  διενεργηθέντα  Πρόχειρο  μειοδοτικό 
διαγωνισμό,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  προσφορά,  για  την 
προμήθεια  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  εξοπλισμού  στο  πλαίσιο  του 
Υποέργου 1 της Πράξης «Πρακτική Άσκηση  Παντείου Πανεπιστημίου» η οποία 
έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. του ΕΣΠΑ .
2.  Μετά  τα  παραπάνω  ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  ΄Ερευνας  του 
Παντείου  Πανεπιστημίου  με  το  από ………………. πρακτικό  της  Επιτροπής 
Ερευνών κατακυρώνει τον ως άνω διαγωνισμό και αναθέτει στην «Ανάδοχο», ο 
οποίος αποδέχεται και αναλαμβάνει την προμήθεια αναλωσίμων και γραφικής 
ύλης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης 
συμπεριλαμβανομένων  και  των  στην  παρούσα  αναφερομένων  συμβατικών 
εγγράφων (προσφορά κ.λ.π):
3. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ανέρχεται στο 
ποσό ………………………… (………………..) ευρώ και θα καταβληθεί από τον 
Ειδικό Λογαριασμό του Παντείου Πανεπιστημίου στην «Ανάδοχο», σύμφωνα με 



τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και όπως περιγράφεται σε 
αυτήν.
 Το  τίμημα  κάθε  είδους  εκ  των  προαναφερόμενων  ειδών  αναφέρεται 
στην  προσφορά  της  «Αναδόχου»  στο  συγκεκριμένο  διαγωνισμό.  Η 
«Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους, κλπ, ενώ 
το  ΦΠΑ βαρύνει  τον  Ειδικό  Λογαριασμό του Παντείου  Πανεπιστημίου.  Στην 
παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά όλες οι περιγραφόμενες στις 
τεχνικές προδιαγραφές του/ της «Αναδόχου» για την εκπλήρωση των όρων της 
παρούσας, όλες οι νόμιμες κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές.
4. Η «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τον ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό  στον  Ειδικό  Λογαριασμό  Κονδυλίων  Έρευνας.  Οι  ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές  και  ο  εξοπλισμός  προορίζεται  για  την  κάλυψη  συγκεκριμένων 
αναγκών  στο  πλαίσιο  του  Υποέργου  1  και  του  Υποέργου  των  Κεντρικών 
Δράσεων της Πράξης «Πρακτική Άσκηση  Παντείου Πανεπιστημίου» η οποία 
έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. του ΕΣΠΑ  και 
όπως αυτές προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές 
5. Η «Ανάδοχος» ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα υπό 
προμήθεια  είδη  που  θα  παραδώσει  στον  Ειδικό  Λογαριασμό  του  Παντείου 
Πανεπιστημίου,  είναι  σε  άριστη  κατάσταση  και  είναι  αρίστης  ποιότητας, 
κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, απαλλαγμένα από υλικά και νομικά 
ελαττώματα και προσαρμοσμένα σε υψηλής ποιότητας πρότυπα. Επίσης δε ότι 
θα  είναι  πλήρως  προσαρμοσμένα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  τις 
συνομολογηθείσες  ιδιότητες  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που  απαιτούνται 
από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
6.  Η «Ανάδοχος» υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές 
των ειδών πριν  την  παράδοσή τους  στον  Ειδικό  Λογαριασμό του  Παντείου 
Πανεπιστημίου και εγγυάται για την καλή ποιότητα τους.
7. Η «Ανάδοχος» κατέθεσε, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου στον 
διαγωνισμό  την  με  αριθμό  ……………………………….  εγγυητική  επιστολή 
ποσού  ……….. ευρώ εκδόσεως της τράπεζας …………………... Η παροχή της 
Εγγύησης αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 
την από το νόμο και τη σύμβαση ευθύνη της «Αναδόχου» απέναντι του Ειδικού 
Λογαριασμού  Κονδυλίων  ΄Ερευνας  του  Πανεπιστημίου.  Η  Εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης θα επιστραφεί με την οριστική Ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή του 
έργου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καλύπτει στο σύνολό της και 
χωρίς  καμία  διάκριση  την  πιστή  εφαρμογή  των  όρων  της  παρούσας,  που 
αποτελεί  ενιαίο  κείμενο  με  τα  λοιπά  συμβατικά  έγγραφα.  Η  παροχή  της 
Εγγύησης αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 
την  από  το  νόμο  και  τη  σύμβαση  ευθύνη  του/ης  Αναδόχου  απέναντι  του 
Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων  ΄Ερευνας  του  Πανεπιστημίου.  Η  Εγγύηση 
Καλής  Εκτέλεσης  θα  επιστραφεί  με  την  οριστική  Ποσοτική  και  ποιοτική 
Παραλαβή της προμήθειας .
8. Η «Ανάδοχος» υποχρεούται κατά τη διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Καλής 
εκτέλεσης, αν κάποιο από τα είδη υποστεί μερική ή ολική καταστροφή ή βλάβη, 
που  θα  προκύψει  από  ελλιπή  ή  ελαττωματικά  υλικά  ή  από  έλλειψη 
συνομολογηθεισών ιδιοτήτων  να  το  επισκευάσει  ή  και  να το  αντικαταστήσει 
χωρίς καθυστέρηση με δικές της δαπάνες ή να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό 
μέρος των ειδών με δικές της δαπάνες. Η «Ανάδοχος» υποχρεούται επίσης να 
αποκαθιστά  κάθε  περαιτέρω  ζημία  του  Ειδικού  Λογαριασμού  Κονδυλίων 
΄Ερευνας  του  Παντείου  Πανεπιστημίου  που  προκαλείται  συνεπεία  των 
προαναφερομένων .Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απορρέουσες εκ 
των προαναφερομένων υποχρεώσεις καταπίπτει σε βάρος της «Αναδόχου» η 
Εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης,  επιφυλασσομένου  του  Ειδικού 
Λογαριασμού  Κονδυλίων  ΄Ερευνας  του  Παντείου  Πανεπιστημίου  και  των 
περαιτέρω νομίμων δικαιωμάτων του.



9. Η «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και υπόχρεη για την ασφάλεια 
όλων όσων απασχοληθούν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθώς και 
στην  καταβολή  ασφαλιστικών  εισφορών  σε  οποιοσδήποτε  κατά  νόμο 
ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
10.Η  «Ανάδοχος»  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνη  και  υπόχρεη  για  την 
αποζημίωση  οποιουδήποτε  για  κάθε  φύσεως  και  είδους  ζημιές,  που  τυχόν 
υποστεί  ο  Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  ΄Ερευνας  του  Παντείου 
Πανεπιστημίου, το προσωπικό του ή κάθε τρίτος, από πράξεις ή παραλείψεις 
του ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των όρων της 
παρούσας.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  αν  υποχρεωθεί  ο  Ειδικός  Λογαριασμός 
Κονδυλίων ΄Ερευνας του Παντείου Πανεπιστημίου να καταβάλλει οποιαδήποτε 
αποζημίωση η «Ανάδοχος» υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτό το αντίστοιχο 
ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων.
11. Στην παρούσα σύμβαση, εκτός από το Παράρτημα Α, 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,
 Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου
 Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου
 Το πρακτικό κατακύρωσης,
 Όλες οι Δηλώσεις του «Αναδόχου» που προβλέπονται από τα άρθρα 

της Διακήρυξης. 
12. Για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε ερμηνευτικού προβλήματος ως προς τη 
δηλωμένη βούληση των μερών από τη τυχόν εκ παραδρομής μη υπογραφή και 
μη επισύναψη οποιασδήποτε δήλωσης προβλεπομένης από τη Διακήρυξη, η 
«Ανάδοχος» 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.
13. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει 
από την εκτέλεση των όρων της παρούσας, συνομολογείται μεταξύ των μερών 
ότι είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
14. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται 
μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
15. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία ( 3 ) αντίγραφα, από τα οποία 
έλαβαν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος .

Τα   Συμβαλλόμενα   Μέρη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων  Ο Ιδρυμ.Υπεύθυνος     Η Ανάδοχος
Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου
Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ερευνών   

Καθ. Ανδρέας Λύτρας                   Επικ. Καθηγ. Γ. Κλήμης 
Αντιπρύτανης 
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