
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ           Μυτιλήνη, 18 Απριλίου 2008 
 
 
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο  2726/2008 
ΤΗΣ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ Νο  1834/2008 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

        Η Διακήρυξη 1834/2008 του Διαγωνισμού με ημερομηνία διενέργειας 

06/05/2008 του Πανεπιστήμιου Αιγαίου που αφορά Διακήρυξη Ανοικτού 

Διεθνούς Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού για τις 

φοιτητικές κατοικίες της μονάδας Σάμου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, κατά τη 

Συνεδρίασή του με αρ. 38/17.04.2008, τροποποιείται ως προς τα ακόλουθα: 

  

Α. Στην παράγραφο Α.2.3.1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ο Πίνακας 

δικαιολογητικών τροποποιείται και αντικαθίσταται από τον ακόλουθο Πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 
του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας 
αρχής, με το/ην οποίο/α να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ 60/2007. Το απόσπασμα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

3.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

4.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

7.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.  

8.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

 
 

Β. Στην παράγραφο Α.2.3.2 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, ο Πίνακας δικαιολογητικών 

τροποποιείται και αντικαθίσταται από τον ακόλουθο Πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου 
Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, με το οποίο να πιστοποιείται η άσκηση του 
επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που 
εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

4.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

7.  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

8.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Γ. Στην παράγραφο Α.2.3.3 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ, 

ο Πίνακας δικαιολογητικών τροποποιείται και αντικαθίσταται από τον 

ακόλουθο Πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 
του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας 
αρχής με το/ην οποίο/α να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι 
και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης. 

3.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

4.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

8.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

9.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Δ. Στην παράγραφο Α.2.3.4 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ο Πίνακας 

δικαιολογητικών τροποποιείται και αντικαθίσταται από τον ακόλουθο Πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 
υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του 
καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα 
υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ 60/2007. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

6.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

8.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

9.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

10.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Ε. Στην παράγραφο Α.2.3.5 ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ο Πίνακας 

δικαιολογητικών τροποποιείται και αντικαθίσταται από τον ακόλουθο Πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου 
Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, με το οποίο να πιστοποιείται η άσκηση του 
επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που 
εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του 
προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή 
διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 
του Π.Δ 60/2007.  Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

8.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

9.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 
ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 

Στ. Στην παράγραφο Α.4.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, το λεκτικό «…Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα 

οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο 

παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 

τιμών κατά τα ανωτέρω. …» αντικαθίσταται από το ορθό «…Οι σφραγισμένοι 

φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση 

του φορέα οργάνου, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή 

τους κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αρμόδια Επιτροπή και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. …». 

   

Συνεπεία των παραπάνω  τροποποιήσεων, οι ημερομηνίες του 

διαγωνισμού μετατίθενται ως ακολούθως: 
 



ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 
21/04/2008 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21/04/2008 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24/04/2008 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 21/04/2008 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 22/04/2008 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 21/04/2008 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 09/05/2008 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15/05/2008 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 30/05/2008 και 
ώρα 15:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/06/2008 και 
ώρα 10:00 

 

                                               

Ο Πρύτανης 
 
 
 

Καθ. Ανδρέας Ι. Τρούμπης 
 


