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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
 

OXI 
 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«Ανανέωση συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών που θα 
παραλαμβάνει η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας και η Βιβλιοθήκη των 
Τμημάτων στην Καρδίτσα για το έτος 2018» 

CPVS: 79980000-7 

 
 
                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ 
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:  
      

1. Το Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/24-11-1983/τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/27-3-1984/τ.Β΄) ΥΑ του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί Εσωτερικής Διάρθρωσης Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των ΤΕΙ» 

3. Το Ν. 4485/17(ΦΕΚ 114/4-8-17/τ.Α) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 

4. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- «Δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 

5. Την παρ. Ζ΄ του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής στην 
Οδηγία 2011/7 της 16-2-201 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
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6. Το κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 
για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για της δημόσιες 
συμβάσεις (CPV).  

7.  Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016/τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5-8-2016/τ Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από του 
Διατάκτες»,  

9. Την ΥΑ 5143/5-12-2014 (ΦΕΚ 3335/11-12-2014/τ.Α’), Καθορισμός του 
τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) 
όπως ισχύει. 

10. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) 
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

11. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 
διατάξεις»  

12. Το Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει.  

13. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που 

αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015» 

14. Το Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις».  

15. Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έγκριση 

“Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 

4 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 

κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/16-11-2016/τ. Β΄). 

16. Την αριθμ. 14/31-5-2018  απόφαση Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

17. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 18REQ003065561.   
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 
 

1. Συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την  

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την  

«Ανανέωση συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών που θα 

παραλαμβάνει η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας και η Βιβλιοθήκη των 

Τμημάτων στην Καρδίτσα για το έτος 2018», προϋπολογισμού 39.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑΕ 1259β του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους του 2018. 

 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12)  

ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Περίληψη της 

Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας (www.teilar.gr). 

      
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

     ΗΜΕΡΑ         ΩΡΑ  

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ    

 
19-6-2018 

     
ΤΡΙΤΗ 

    
11:00 Π.Μ. 

 
Η  αποσφράγιση  των προσφορών γίνεται δημόσια. 
 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  
 
 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.  
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 
αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την 
Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
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4. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής , θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
5.  Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από ΤΕΙ Θεσσαλίας και η παραλαβή της γίνεται 
είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. 
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία 
τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) έτσι ώστε το ΤΕΙ Θεσσαλίας να 
έχει στην διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την 
περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα  ή 
διευκρινήσεις επ’ αυτής.  
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων 
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο 
ΤΕΙ Θεσσαλίας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την 
πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του 
σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και 
την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες.  
 
6. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με 
τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε 
αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 
 
7. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές, πληροφορίες, σχετικές με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού (ή και τη συγκεκριμένη προμήθεια), αυτές παρέχονται το 
αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή 
προσφορών. 
 
8. Τυχόν διευκρινήσεις  σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την 
Υπηρεσία. 
 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
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Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                                           ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ                                         
                                                                                                  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»……………………………………………….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»………….…ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΙΤΛΟΙ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ»………………………………………………………………...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»………………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»……………………………………………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 
«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»………………………………………………..….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 
«ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α  

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι  
η «Ανανέωση συνδρομών ξενόγλωσσων 

επιστημονικών περιοδικών που θα 

παραλαμβάνει η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας και η Βιβλιοθήκη των Τμημάτων στην 

Καρδίτσα για το έτος 2018» 

 

Μία συνδρομή για ένα τίτλο ξενόγλωσσου 

περιοδικού, για ομάδες τίτλων ξενόγλωσσων 

περιοδικών, (εξαρτάται από τον τρόπο που 

εκδίδεται ή /και προσφέρεται ο κάθε τίτλος 

περιοδικού) 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  

ΔΑΠΑΝΗ    
39.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Τακτικός προϋπολογισμός 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ (ΚΑΕ) 
ΚΑΕ 1259β 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 
 Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Γ-ΤΙΤΛΟΙ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 
υπογραφή της και μέχρι 14-12-2018 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Γ-ΤΙΤΛΟΙ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

CPVS 79980000-7 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
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 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  2018  
 ΤΙΤΛΟΣ ISSN 

1 Betriebswirtschaft 0342-7064 
2 British Journal of Psychiatry 0007-1250 

3 Clinical Hemorheology and Microcirculation  1386-0291 

4 Die Aktiengesellschaft - AG 0002-3752 
5 Economist : Europe Edition 0013-0613 

6 Elektor - English Edition - Gold Membership 1757-0875 
7 Everyday Practical Electronics 0262-3617 

8 GmbH Rundschau - Gesellschafts- und Steuerrecht der 
GmbH und Gmbh und Co - Print & CD ROM 

0016-3570 

9 Harvard Business Manager 0174335X 
10 Harvard Business Review 0017-8012 

11 IEEE Intelligent Systems   1541-1672 

12 IET Software  1751-8806 
13 Information Polity   1570-1255 

14 International Journal of Agric Resources Governance and 
Ecology 

1462-4605 

15 International Journal of Experimental Design and Process 
Optimisation 

2040-2252 

16 International Journal of Food Agriculture and Environment  
(Διαθέσιμο Online only) 

1459-0255 

17 International Journal of River Basin Management 1571-5124 
18 International Journal of Sustainable Development and 

Planning 
1743-7601 

19 Journal of Hydraulic Engineering 0733-9429 

20 Journal of Hydraulic Research 0022-1686 

21 Journal of international Marketing   1069-031X 
22 Journal of Management in Engineering  0742-597X 

23 Journal of Marketing  0022-2429 
24 Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry 0022-3050 

a Journal of Neurointerventional Surgery 1759-8478 
b Practical Neurology 1474-7758 

25 Journal of Forensic Nursing : for Consolidation Orders Only 1556-3693 

26 Journal of Gerontological Nursing 0098-9134 
27 Journal of Irrigation and Drainage Engineering 0733-9437 

28 Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 0279-3695 
29 Neue Zeitschrift fur insolvenz - und Sanierungsrecht - NZI  1436-4778 
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30 Neue Zeitschrift fur Gesellschaftsrecht  1434-9272 

a Neue Juristische Wochenschrift 0341-1915 
b NJW Spezial 1613-4621 

31 Physics Today 0031-9228 
32 Psychiatric Clinics of North America 0193953X 

33 RIW - Recht der Internationalen Wirtschaft 0340-7926 

34 Science : International Edition - AAAS 0036-8075 
35 Transactions of the ASABE - American Society of Agricultural 

Biological Engineers 
2151-0032 

36 Weed Science 0043-1745 

37 Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht ZIP & Entscheidungen zum 
Wirtschaftsrecht - EWiR(0177-9303) 

0723-9416 

      
   
 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

 ΤΙΤΛΟΣ ISSN 

1 Annals of Forest Science   

2 Chemistry & Industry 0009-3068 
3 Forest Products Journal   

4 Journal of Environmental Biology 0254-8704 
5 Journal of Forestry 0022-1201 

6 Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 1090-0241 
7 Make    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Α.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Ως καταληκτική ημερομηνία προσφορών ορίζεται 19-6-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 π.μ. (μια τουλάχιστον ώρα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού). 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται 
η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  
Η τεχνική προσφορά θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε αρχείο 
Word και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της  Παραγράφου 5.2.Β. του Παραρτήματος 
Β - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο σύνολο των ειδών (περιοδικών). Κάθε 
συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώνει ότι η υποβολή της προσφοράς που 
θα αφορά το σύνολο των συνδρομών της Βιβλιοθήκης  για το έτος  2018 και να 
δεσμεύεται ότι έχει τη δυνατότητα προμήθειας όλων των τίτλων των ενεργών 
συνδρομών και της ανανέωσης κάθε συνδρομής του τρέχοντος έτους 2018 που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Α «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: 
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ 2018». Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προμηθεύσει 
κάποιον από τους τίτλους περιοδικών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α αυτό πρέπει να 
αναγράφεται σαφώς στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ μαζί με την αντίστοιχη αιτιολόγηση 
(π.χ. διακοπή  έκδοσης ενός τίτλου, ο τίτλος δεν προσφέρεται στην απαιτούμενη μορφή) 
θα πρέπει να υποβληθεί κατάσταση που θα περιέχει μόνο εκείνους τους τίτλους 
Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης για τους οποίους η online (ψηφιακή) 
έκδοση προσφέρεται δωρεάν (χωρίς επιπλέον χρέωση) για το έτος 2018 και 
συμπεριλαμβάνεται (ως παροχή) στην έντυπη μορφή). 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει, για το έγκυρο της συμμετοχής του, να υποβάλλει αίτηση 
συμμετοχής (ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΣΤ) προς το Τμήμα Προμηθειών, με τα στοιχεία του 
διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα εσωκλειόμενα στο σφραγισμένο 
φάκελο της προσφοράς.  

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  

 

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Τ.Κ. 41110 - τηλ. 2410 684440 

 

2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους 60 ημέρες από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες 

αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.  
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί 

πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε 

όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

 

3. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος 

της προμήθειας δεν γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.   

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη  

 
4. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή Αίτηση συμμετοχής 
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
γ. Ο τίτλος της σύμβασης 

     δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 
ή αιτήσεων συμμετοχής 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.  
 

ΠΡΟΣ ΤΟ  
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ,  Τ.Κ. 41110, ΛΑΡΙΣΑ  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9/2018 

«Ανανέωση συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών που θα 
παραλαμβάνει η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας και η Βιβλιοθήκη των 

Τμημάτων στην Καρδίτσα για το έτος 2018» 

 
5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
5.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της προσφοράς του 
ως εξής: 
Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής». 
Β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Αν τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις 
Γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
 

5.2.Α. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή 
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πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 

αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπή  

Διενέργειας του διαγωνισμού), κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη.  

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

5.2.Β. Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη αυτοτελή περιγραφή του 
προσφερομένου είδους, με τον αύξοντα αριθμό του Παραρτήματος Γ - Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Παρούσας Διακήρυξης.   
 

6. Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 

να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 

της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 

και τους ίδιους όρους.  

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 

οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 

συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των 

εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

 
 

7. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 

διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
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πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση.  

 

Β. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ  

 

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

3. Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή 

οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

4. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των 

τεχνικών προσφορών και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και οι φάκελοι δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε από το παραπάνω 

όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο.  

Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο 

των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. Στη συνέχεια 

αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους 

κρίθηκαν κατάλληλες και καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, δεν 

ολοκληρωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, οι οικονομικές 

προσφορές αποσφραγίζονται σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, κατόπιν ειδικής 

πρόσκλησης των συμμετεχόντων, σε ημερομηνία και ώρα που δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των τριών (3) εργασίμων ημερών.   

6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια 

επιτροπή διαβιβάζει την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να 

αποφασίσει σχετικά.  

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 

1. ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: 
 

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν στον υποφάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» τα ακόλουθα κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική 

τους μορφή) δικαιολογητικά συμμετοχής.  

1.1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), της παρ. 4 του άρθρου 79 
του Ν. 4412/16 όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας διακήρυξης και  το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 
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οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. 
β και θ του Ν.4412/2016.   
[Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής σε δύο μορφές αρχείου: Αρχείο 
PDF, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & Αρχείο doc (σε 
επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης 
για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το 
υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.]  
     Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ) είναι οι εξής: 

1) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 
ποινικές καταδίκες).  
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
2) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο 
και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 
2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ. (Λόγοι που 
σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
3) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου.  
4) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α & θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής 
,όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  
 
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως 
εξής:  
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο τα πεδία που 
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ήδη έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως φαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ 
του Παραρτήματος Ε της παρούσας.  
 
- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  
Επισημαίνεται ότι :  
• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.  
• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί 
και να υποβληθεί για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται  

• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, δυνατότητα υποβολής με την 
υπογραφή τους έχουν και οι κατά περίπτωση νόμιμοι εκπρόσωποι του υποψήφιου 
οικονομικού φορέα ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προς τούτο φυσικό πρόσωπο.  
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: 
Α) στις περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 
διαχειριστές. 
Β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα σύμβουλο ή τους κατά περίπτωση νόμιμους 
εκπρόσωπους του υποψήφιου οικονομικού φορέα ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προς 
τούτο φυσικό πρόσωπο. 
 

1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπου να δηλώνεται 

ότι: 

 Αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης 

 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση- ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

(Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) 

 

1.3 Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριμένα:  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε.:  

1. ΦΕΚ σύστασης,  

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν 

δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),  

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,  

4. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου Προμηθευτή) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που 

δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,  
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5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.  

6. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται 

από την κείμενη νομοθεσία.  

Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε.:  

1. Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και όλες τις έως την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά 

δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.ΜΗ.  

2. Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου Προμηθευτή) για υπογραφή και 

υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,  

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:  

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,  

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού.  

3. Αποδεικτικά καταχώρισης μεταβολών και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται 

από την κείμενη νομοθεσία.  

4. Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου Προμηθευτή) για υπογραφή και 

υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος.  

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Γενικά, τα νομικά πρόσωπα κάθε είδους πλην των προαναφερομένων θα πρέπει να 

προσκομίσουν όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασής 

τους και τροποποιήσεις αυτών, καθώς και το νομιμοποιητικό έγγραφο όπου ορίζεται ο 

νόμιμος εκπρόσωπός τους.  

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει Έναρξη 

Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του.  

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:  

1) Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  
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2) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο 

να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, 

και στο Διαγωνισμό  

3) Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας με την οποία 

δεσμεύονται ότι θα συστήσουν την Κοινοπραξία, εφόσον η σύμβαση ανατεθεί στη 

συγκεκριμένη Ένωση στην οποία αναγράφεται και οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή 

σαφήνεια το μέρος της προμήθειας (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που θα αναλάβει 

κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, στην οποία 

δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στην οποία τα μέλη δηλώνουν από κοινού ότι θα αναλάβουν 

εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση της προμήθειας των ειδών του 

διαγωνισμού και με την οποία δεσμεύονται ότι θα ορίσουν με συμβολαιογραφική πράξη, 

την οποία θα προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, την 

εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

 

1.4 Κατάλληλη εξουσιοδότηση,  

εφόσον ο Υποψήφιος παρευρίσκεται στο άνοιγμα των εγγράφων στοιχείων των 

προσφορών στο διαγωνισμό δια αντιπροσώπου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να είναι:  

1) Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο  

2) Επικυρωμένο Πρακτικό Οργάνου Διοικήσεως του Υποψηφίου Προμηθευτή  

3) Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Προμηθευτή  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή βεβαιώνεται από 

οποιαδήποτε αρχή της ότι ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 

δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Προμηθευτή ή, 

στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του 

υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Προμηθευτή στην 

οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Προμηθευτή εντός του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός 

της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής αξιολόγησης 

στο φάκελο υποψηφιότητας του Προμηθευτή, παρακαλούνται οι προσφέροντες να 

φροντίζουν ώστε κάθε δικαιολογητικό ή άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην παρούσα 

προκήρυξη να ακολουθεί την ίδια σειρά με αυτή της προκήρυξης. 

 

2. ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει την τεχνική προσφορά του 

προσφέροντος σύμφωνα με το παράρτημα Γ της Διακήρυξης. 
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3. ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Ο φάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ θα περιέχει συμπληρωμένο τον Πίνακα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ υπογεγραμμένο από τον ή τους νόμιμους εκπρόσωπους και σε 

περίπτωση ένωσης απ όλους τους φορείς που την αποτελούν. 

Οι τιμές της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ, Το κόστος της 

προμήθειας θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά.  

Οι τιμές των προσφορών δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

των τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

 

Δ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

μέλη της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού.  

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική 

γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 

πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον 

τα ακόλουθα στοιχεία: α) Την ημερομηνία έκδοσης,  

β) Τον εκδότη,  

γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι: αα)Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος 

χαρτοσήμου,  

η)τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
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ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

της εγγύησης συμμετοχής.  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 

5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει 

τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Ε. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ  

1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και για το σύνολο των 

ειδών. 

2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση 

του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στην παρούσα. 

3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της 

σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

6.  Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 

είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ. 

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή του συνόλου της 

προμήθειας, για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις και τα έξοδα μεταφοράς μέχρι της 

θέσεως τοποθετήσεως που θα υποδείξει το Πανεπιστήμιο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή 

τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να 
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εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί να 

αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της 

διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές 

λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρον για την παροχή των 

προïόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των 

υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο χορήγησης 

κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.   

 

 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση 

υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

 

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η κατακύρωση θα  γίνει στο σύνολο. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εκ των προμηθευτών των οποίων οι 

προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της διακήρυξης. 

 

Η. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον μειοδότη με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάση συνολικής τιμής. 
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2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η διαπίστωση για ασυμφωνία ή συμφωνία των προσφορών με τους απαράβατους 

όρους της διακήρυξης, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου (Αναθέτουσα Αρχή) ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

 4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για: 

(α) Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

(β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων. 

(γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης, εφόσον συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

(δ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

(ε) Ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού όταν υποβάλλεται μία μόνο προσφορά 

ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν 

συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που 

να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και 

επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον 

συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με 

διαπραγμάτευση  της τιμής.  

 

Θ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ  

1. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού εκδίδεται από το αποφαινόμενο όργανο 

της αναθέτουσας αρχής.  

   Η κατακύρωση των ειδών του διαγωνισμού (στο σύνολο) γίνεται με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής και κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

     Ο προτεινόμενος προς κατακύρωση προμηθευτής («προσωρινός ανάδοχος»), 

κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά της παραγράφου Ι «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  

     Εάν ο προτεινόμενος προμηθευτής δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει 

την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, και ούτω καθ’ εξής.  
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      Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, ένα ή περισσότερα από τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Η απόφαση οριστικής 

κατακύρωσης των ειδών του διαγωνισμού στον μειοδότη προμηθευτή, γνωστοποιείται 

σε αυτόν με έγγραφη ανακοίνωση (μέσω φαξ ή e-mail) με την οποία καλούνται να 

προσέλθουν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: α. Τα είδη που έχουν κατακυρωθεί υπέρ του προμηθευτή. β. Η 

ποσότητα. γ. Η τιμή. δ. Ο φορέας για τον οποίο προορίζονται τα είδη. ε. Η συμφωνία της 

κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης. στ. Η προθεσμία 

υπογραφής της σύμβασης.  

      Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο 

ανακηρυχθείς μειοδότης προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα 

στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. 

 

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος προς κατακύρωση προμηθευτής («προσωρινός ανάδοχος») θα πρέπει να 

προσκομίσει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά κατακύρωσης, εντός προθεσμίας 

είκοσι (20)  ημερολογιακών ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας 

Αρχής. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον «προσωρινό ανάδοχο» να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την 

ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των 

Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος. Σε αυτή 

την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης 

των διαγωνιζομένων υποψήφιο προμηθευτή, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού: 1) 

Συνεδριάζει προκειμένου να ελέγξει το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης των υποψηφίων προς κατακύρωση προμηθευτών. 2) Συντάσσει και 

υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου των φακέλων των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 3) Διαβιβάζει τα πρακτικά της με το αποτέλεσμα του ελέγχου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψηφίων προς κατακύρωση προμηθευτών στο 

αρμόδιο όργανο διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. Το αρμόδιο όργανο διοίκησης της 

Αναθέτουσας Αρχής αποφαίνεται επί της εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού με την έκδοση σχετικής απόφασης οριστικής κατακύρωσης των ειδών του 

διαγωνισμού. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
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παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή 

υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου δεν απαιτούν θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), έκδοσης τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι: ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία 
και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, και  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) το Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
του, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις, το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
 
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.  
 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 
 
5. Πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ.  
  
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Προμηθευτή 
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ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Προμηθευτή ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 

υποψήφιου Προμηθευτή στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  

Κ.  Ματαίωση Διαγωνισμού 
 
1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η 
διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της 
σύμβασης ή β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού,  
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 
97 του Ν. 4412/2016, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως 
ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.  
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με 
τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων 
προσφορών.  
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 
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όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 
4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  
6. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Προμηθευτές δεν θα έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.       
 
     
 
ΚΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή σε 

περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, 

κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής 

υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, 

το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται 

ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την 

περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στη διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη 

σύμβαση. 

 

 

 

ΚΒ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

1. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, είναι αυτός που ορίζεται στο Παράρτημα Γ΄ της 

παρούσης. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, το χώρο υποδοχής των 

υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

3. Μετά την παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 

Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο (υπογεγραμμένο) από τον υπεύθυνο που παρέλαβε 

το υλικό, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και 

αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 

207 του ν. 4412/2016 περί επιβολής κυρώσεων. 

5. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
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ΚΓ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβή των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει: μακροσκοπική εξέταση. 

3. Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό 

πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού.  

4. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στο αρ. 208 του ν. 4412/2016. 

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

6. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 

παραλαβή τους. 

7. Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής εντός του χρόνου που καθορίζεται στη σύμβαση. 

8. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 

χρόνο, τότε θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου. Και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 

παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του 

προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην 

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 

πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 

δεν λαμβάνεται υπόψη. 

9. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής των υλικών αρχίζει από την ημερομηνία 

πραγματικής προσκόμισης των υλικών. 

 

ΚΔ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

Α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που 

ορίστηκε στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή 
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Β )εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που 

του δόθηκε. 

 

ΚΕ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

1. H πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται άπαξ, μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 

2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016: 

(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη. 

(β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη ή άλλο χώρο του δικαιούχου. 

(γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

(δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

(ε) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
3.   Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται 
με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει) 
 β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
 
ΚΣΤ.  Ανωτέρα Βία:  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και 
περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του 
Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται 
αποδοχή του αιτήματος.  
 
ΚΖ. Υποχρεώσεις Προμηθευτή:  
Ο Προμηθευτής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις 
ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
Ο Προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των ειδών μέχρι την 
παραλαβή τους.  
Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, 
πλην όσων έχει δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την 
απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.  
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Ο Προμηθευτής σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα 
Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με 
αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του 
ποσού της Σύμβασης.  
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  
Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν συμμορφωθεί 
ακριβώς με τα οριζόμενα από την σύμβαση ή αν απορριφθούν οριστικά μέρος ή στο 
σύνολό τους τα είδη της σύμβασης, θα εφαρμοστούν σε όλες τις περιπτώσεις οι 
διατάξεις περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου.  
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε 
αποζημίωση.  
 
ΚΗ. Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία  
Οι συμβατικές υποχρεώσεις καθορίζονται από τα ακόλουθα κείμενα:  
1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  
2) Την παρούσα διακήρυξη.  
3) Το κείμενο της συμβάσεως.  
4) Την προσφορά του Προμηθευτή και τα στοιχεία που τη συνοδεύουν.  
5) Τον Αστικό Κώδικα, συμπληρωματικά.  
Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος 
της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα 
ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Λάρισας, εφαρμοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ - 
ΤΙΤΛΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τα προαναφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης: 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ: 
 

1. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει από τους εκδότες 
τα έντυπα τεύχη των περιοδικών για λογαριασμό της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, να ελέγχει για τυχόν καθυστερημένα τεύχη, να διενεργεί της 
απαραίτητες υπομνήσεις τους εκδότες και να φροντίζει για τη συνεχή κανονική 
αποστολή των περιοδικών και την αναπλήρωση των τευχών που καθυστερούν ή 
δεν παρελήφθησαν ή δεν παραδόθηκαν στη Βιβλιοθήκη χωρίς να απαιτείται 
καμία υπενθύμιση από την Βιβλιοθήκη. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να 
περιγράφεται ο τρόπος που θα υλοποιούνται τα παραπάνω. 

2. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης των 
τευχών των έντυπων περιοδικών από τους εκδότες που έχουν την έδρα της στην 
Ευρώπη. Μέγιστος χρόνος παράδοσης είκοσι πέντε (25) ημέρες από την 
ημερομηνία έκδοσης των τευχών. 

3. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης των 
τευχών των έντυπων περιοδικών από τους εκδότες που έχουν την έδρα της στις 
Η.Π.Α. και εκτός Ευρώπης. Μέγιστος χρόνος παράδοσης σαράντα πέντε (45) 
ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης των τευχών. 

4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμεύεται ότι τεύχη περιοδικών ελαττωματικά 
(κακέκτυπα, με ελλιπείς σελίδες, κτλ.), επιστρέφονται και αντικαθίσταται εντός 
χρονικού διαστήματος ίδιου με τα παραπάνω (παρ. 2 και 3) με αποκλειστική 
ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

5. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμεύεται ότι η παράδοση των τευχών των 
έντυπων περιοδικών θα πρέπει να γίνεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας και στη Βιβλιοθήκη  Καρδίτσας, σε εβδομαδιαία βάση με 
αερομεταφορά (courier) και κάθε αποστολή θα συνοδεύεται από αναλυτική 
κατάσταση των αποστελλόμενων τευχών. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να 
περιγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής και παράδοσης των τευχών των 
περιοδικών. 

6. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα αποστέλλει στη Κεντρική  
Bιβλιοθήκη και στην Βιβλιοθήκη  Καρδίτσας σε τακτά χρονικά διαστήματα 
(τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες) απολογισμό των ενεργειών του (τεύχη 
που έχει αποστείλει, δικαιολόγηση για τεύχη που δεν έχουν παραδοθεί κλπ). 

ΑΔΑ: Ω6Β246914Κ-45Φ





29 

 

7. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση 
όλων των έντυπων περιοδικών, όταν αυτή προσφέρεται δωρεάν ή 
συμπεριλαμβάνεται στην έντυπη συνδρομή και κατά συνέπεια θα πρέπει να 
αναφέρει με σαφήνεια στην τεχνική προσφορά του τα εξής: 
α) ποια από τα περιοδικά  διαθέτουν «online» έκδοση δωρεάν για τις συνδρομές 
της έντυπης μορφής (πρέπει να υποβληθεί κατάσταση που θα περιέχει μόνο 
εκείνους τους τίτλους  για τους οποίους η online (ψηφιακή) έκδοση προσφέρεται 
δωρεάν (χωρίς επιπλέον χρέωση) για το έτος 2018 και συμπεριλαμβάνεται (ως 
παροχή) στην έντυπη συνδρομή) 
β) να δεσμεύεται ότι θα αναλάβει να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες διαδικασίες 
και συνεννοήσεις με τους εκδότες, ώστε το ΤΕΙ Θεσσαλίας να έχει πρόσβαση στην 
ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού μέσω του Διαδικτύου και ότι θα φροντίζει να 
επικοινωνεί με τους εκδότες για την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να 
προκύψουν με την πρόσβαση κατά τα έτος 2018, 
γ) να δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την 
εκάστοτε νέα ψηφιακή έκδοση των συνδρομών της και 
δ) να δεσμεύεται ότι τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους 7.β και 7.γ 
ισχύουν για οποιαδήποτε online συνδρομή περιοδικού ζητηθεί από τη 
Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας το έτος 2018  (δωρεάν με την συνδρομή στην 
έντυπη μορφή, έναντι επιπλέον χρέωσης ή μόνο online). 

8. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να περιγράφει αναλυτικά στην τεχνική του 
προσφορά τις διαθέσιμες online μέσω Internet υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης/υποστήριξης προς την Bιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας τις οποίες 
έχει τη δυνατότητα να παρέχει. Ειδικότερα θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά ο 
τρόπος online σύνδεσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το 
πληροφοριακό σύστημα του προμηθευτή που θα δίνει τη δυνατότητα στο 
αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των 
στοιχείων κάθε συνδρομής και της αποστολής των αντίστοιχων τευχών των 
περιοδικών προς τη Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Θ και τη Βιβλιοθήκη Καρδίτσας. 

9. Εγκαταστάσεις (γραφεία) του προμηθευτή ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα. 
Πρέπει να αναφερθούν τα στοιχεία διεύθυνσης. 

10. Επισυνάπτεται κατάσταση Βιβλιοθηκών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας (καθώς και τυχόν 
αντίστοιχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού) στις οποίες παραδόθηκαν περιοδικά σε 
αντίστοιχες  ή μεγαλύτερες ποσότητες και ποσά εντός της τελευταίας τριετίας. 

11. Επισυνάπτονται βεβαιώσεις Βιβλιοθηκών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας (καθώς και τυχόν 
αντίστοιχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού) στις οποίες παραδόθηκαν περιοδικά σε 
αντίστοιχες  ή μεγαλύτερες ποσότητες και ποσά εντός της τελευταίας τριετίας. 

12. Να αναφερθεί η εμπειρία του προμηθευτή σε παρόμοιας μορφής και έκτασης 
έργα. 

13. Δυνατότητα online σύνδεσης της Βιβλιοθήκης με σύστημα του προμηθευτή που 
θα δίνει τη δυνατότητα στο αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης της 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης της αποστολής των τευχών των περιοδικών προς 
τη Βιβλιοθήκη, καθώς και στοιχείων κάθε συνδρομής. Να περιγραφεί το σχετικό 
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πληροφοριακό σύστημα που διατίθεται (σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν 
διαθέτει τέτοιο σύστημα η προσφορά θα απορρίπτεται). 

14. Να αναφερθεί αν ο συμμετέχων διαθέτει δικιά του βάση ψηφιακών περιοδικών 
για την εξυπηρέτηση της Βιβλιοθήκης και να περιγραφούν αναλυτικά οι 
υπηρεσίες που είναι σε θέση να προσφέρουν σε ότι αφορά τα online περιοδικά. 

 
 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. α. Αλλαγές στο περιεχόμενο των τίτλων: Μετά την υπογραφή της σύμβασης η 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει ή να 
αφαιρεί τίτλους περιοδικών και να ζητά την αλλαγή της μορφής της αιτούμενης 
πρόσβασης σε ορισμένους τίτλους περιοδικών (π.χ. από έντυπη σε online) υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα οικονομικά μεγέθη της σύμβασης. 

 
  β. Σε περίπτωση αλλαγής της μορφής διάθεσης του περιοδικού από τον εκδότη (π.χ. 

από έντυπη σε online) θα γίνεται δεκτό από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας και 
εφόσον δεν αλλάζουν τα οικονομικά μεγέθη της σύμβασης. 
 

  γ. Σε περίπτωση διάθεσης του περιοδικού από τον εκδότη σε μορφή πακέτου δηλ. 
(έντυπη και online ή μόνο online), ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει για 
την διαθέσιμη μορφή.    
 

2. Μετά τη σύμβαση ο προμηθευτής θα πρέπει να εκδίδει ένα ξεχωριστό τιμολόγιο για 
κάθε τίτλο (συνδρομή) περιοδικού ή βάσης δεδομένων περιοδικών στα στοιχεία που 
θα του υποδειχθούν από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

 
3. Τα κατατιθέμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα Δ των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του 
κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα 
Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντας, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του 
κατασκευαστικού οίκου. 

 
4. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
 
 Στην περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα 

προκύψουν, θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του 
ενδιαφερομένου να λάβει γνώση για αυτές.  

 
 

 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  2018  

 ΤΙΤΛΟΣ ISSN 
1 Betriebswirtschaft 0342-7064 

2 British Journal of Psychiatry 0007-1250 
3 Clinical Hemorheology and Microcirculation  1386-0291 
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4 Die Aktiengesellschaft - AG 0002-3752 

5 Economist : Europe Edition 0013-0613 
6 Elektor - English Edition - Gold Membership 1757-0875 

7 Everyday Practical Electronics 0262-3617 
8 GmbH Rundschau - Gesellschafts- und Steuerrecht der 

GmbH und Gmbh und Co - Print & CD ROM 
0016-3570 

9 Harvard Business Manager 0174335X 

10 Harvard Business Review 0017-8012 

11 IEEE Intelligent Systems   1541-1672 
12 IET Software  1751-8806 

13 Information Polity   1570-1255 
14 International Journal of Agric Resources Governance and 

Ecology 
1462-4605 

15 International Journal of Experimental Design and Process 
Optimisation 

2040-2252 

16 International Journal of Food Agriculture and Environment  
(Διαθέσιμο Online only) 

1459-0255 

17 International Journal of River Basin Management 1571-5124 

18 International Journal of Sustainable Development and 
Planning 

1743-7601 

19 Journal of Hydraulic Engineering 0733-9429 

20 Journal of Hydraulic Research 0022-1686 
21 Journal of international Marketing   1069-031X 

22 Journal of Management in Engineering  0742-597X 
23 Journal of Marketing  0022-2429 

24 Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry 0022-3050 
a Journal of Neurointerventional Surgery 1759-8478 

b Practical Neurology 1474-7758 

25 Journal of Forensic Nursing : for Consolidation Orders Only 1556-3693 
26 Journal of Gerontological Nursing 0098-9134 

27 Journal of Irrigation and Drainage Engineering 0733-9437 
28 Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 0279-3695 

29 Neue Zeitschrift fur insolvenz - und Sanierungsrecht - NZI  1436-4778 

30 Neue Zeitschrift fur Gesellschaftsrecht  1434-9272 
a Neue Juristische Wochenschrift 0341-1915 

b NJW Spezial 1613-4621 
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31 Physics Today 0031-9228 

32 Psychiatric Clinics of North America 0193953X 
33 RIW - Recht der Internationalen Wirtschaft 0340-7926 

34 Science : International Edition - AAAS 0036-8075 
35 Transactions of the ASABE - American Society of Agricultural 

Biological Engineers 
2151-0032 

36 Weed Science 0043-1745 

37 Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht ZIP & Entscheidungen zum 
Wirtschaftsrecht - EWiR(0177-9303) 

0723-9416 

      

   
 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

 ΤΙΤΛΟΣ ISSN 
1 Annals of Forest Science   

2 Chemistry & Industry 0009-3068 
3 Forest Products Journal   

4 Journal of Environmental Biology 0254-8704 

5 Journal of Forestry 0022-1201 
6 Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 1090-0241 

7 Make    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Ανήκει στην διακήρυξη 9/2018) 
 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα: 
 

 
 

α/α Τίτλος ISSN Τιμή ετήσιας 

συνδρομής 

Τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Τιμή με 

Φ.Π.Α. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

…      

   Σύνολο χωρίς 

Φ.Π.Α.: 

  

Γενικό σύνολο  με Φ.Π.Α:    

 
 

 Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του ανωτέρω πίνακα. 

 Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του 
αναδόχου και δεν αναγνωρίζεται κανένα κόστος. 

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας. 

 Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά χωρίς Φ.Π.Α. 
Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά με Φ.Π.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Επισημαίνεται ότι  κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν 
αναγκαστικά ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
«Ανανέωση συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών που θα 
παραλαμβάνει η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας και η Βιβλιοθήκη των 
Τμημάτων στην Καρδίτσα για το έτος 2018»  
Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2018 
Λήξη σύμβασης: 14-12-2018 
Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Θεσσαλίας.  
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

1. Το  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 
Λάρισα,  

      με  Α.Φ.Μ. 090136366, Β΄ ΔΟΥ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον κ. Ξενοφώντα Σπηλιώτη, Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας  και 
2. ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………..………………………………………
……………………………………………….., αφού ήρθαν στα γραφεία του 
ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω: 
Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε  μειοδότης στον 
πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό που έγινε στις 19/6/2018 «Ανανέωση 
συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών που θα 
παραλαμβάνει η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας και η 
Βιβλιοθήκη των Τμημάτων στην Καρδίτσα για το έτος 2018», 
αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το υπ΄αριθμ. ……….. πρακτικό της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει 
στην επιτροπή παραλαβής προμηθειών αυτού, τα παρακάτω είδη και 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τους παρακάτω όρους:  

 
       Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί εδώ, 

σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας αναθέτει 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων που στο εξής θα καλείται "ο προμηθευτής", 
την «Ανανέωση συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών 
που θα παραλαμβάνει η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας και η 
Βιβλιοθήκη των Τμημάτων στην Καρδίτσα για το έτος 2018», σε βάρος του 
ΚΑΕ 1259β, του τακτικού προϋπολογισμού του 2018, αντί συνολικής τιμής 
………… του ποσού των ………  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

       με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες: 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει τα περιοδικά για 

λογαριασμό της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Θεσσαλίας από τους εκδότες, να ελέγχει για 
τυχόν καθυστερημένα τεύχη, να διενεργεί τις απαραίτητες υπομνήσεις στους 
εκδότες και να φροντίζει για τη συνεχή κανονική αποστολή των περιοδικών και 
την αναπλήρωση των τευχών που καθυστερούν ή δεν παρελήφθησαν ή δεν 
παραδόθηκαν στη Βιβλιοθήκη χωρίς να απαιτείται καμία υπενθύμιση από την 
Βιβλιοθήκη. 
 

ΑΔΑ: Ω6Β246914Κ-45Φ





35 

 

2.  Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι τα τεύχη των περιοδικών που εκδίδονται στην 
Ευρώπη θα παραδίδονται το αργότερο εντός (25) ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης τους, ενώ τα τεύχη των περιοδικών που εκδίδονται εκτός Ευρώπης θα 
παραδίδονται το αργότερο εντός (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής 
τους. Τεύχη περιοδικών ελαττωματικά (κακέκτυπα, με ελλιπείς σελίδες, κτλ.),  
επιστρέφονται και αντικαθίσταται εντός χρονικού διαστήματος ίδιου με τα 
παραπάνω με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

 
3.  Ο  ανάδοχος δεσμεύεται ότι η παράδοση θα πρέπει να γίνεται στην Κεντρική 

Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Θ και στη Βιβλιοθήκη Καρδίτσας.  
 
4.  Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα αποστέλλει στην Κεντρική Bιβλιοθήκη και στην 

βιβλιοθήκη Καρδίτσας σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία φορά κάθε 
δύο μήνες) απολογισμό των ενεργειών του (τεύχη που έχει αποστείλει, αιτιολογία 
για τεύχη που δεν έχουν παραδοθεί κλπ.), καθώς και μηνιαία αναφορά όλων των 
τευχών που έχουν παραδοθεί με σχόλια για τα τεύχη που έχουν γίνει claim ή δεν 
έχουν εκδοθεί ακόμα. 

 
5.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση 

όλων των έντυπων συνδρομών περιοδικών, όταν αυτή προσφέρεται δωρεάν ή 
συμπεριλαμβάνεται στην έντυπη συνδρομή σύμφωνα με τον κατάλογο τίτλων 
που υπέβαλε στην προσφορά του (Παράρτημα Α΄ της παρούσης). Επίσης θα 
αναλάβει να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και συνεννοήσεις με τους 
εκδότες, ώστε το ΤΕΙ να έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του 
περιοδικού μέσω του Διαδικτύου και θα φροντίζει να επικοινωνεί με τους εκδότες 
για την επίλυση των προβλημάτων που τυχόν θα προκύπτουν, καθώς και να 
ενημερώνει την Κεντρική Βιβλιοθήκη  για την εκάστοτε νέα ψηφιακή έκδοση των 
συνδρομών της. Επιπρόσθετα οι όροι της παρούσης παραγράφου ισχύουν για 
οποιαδήποτε online συνδρομή περιοδικού ζητηθεί από το ΤΕΙ (δωρεάν με τη 
συνδρομή στην έντυπη μορφή, έναντι επιπλέον χρέωσης ή μόνο online). 

 
6.  Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να δώσει στο αρμόδιο προσωπικό που θα οριστεί από 

την Κεντρική Βιβλιοθήκη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σύμφωνα με 
την προσφορά του. 

 
7.  Αλλαγές στο περιεχόμενο των τίτλων: Μετά την υπογραφή της σύμβασης η 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Θ  διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει ή να αφαιρεί 
τίτλους περιοδικών και να ζητά την αλλαγή της μορφής της αιτούμενης 
πρόσβασης (π.χ. από έντυπη σε online) σε ορισμένους τίτλους περιοδικών υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα οικονομικά μεγέθη της σύμβασης. Μετά τη 
σύμβαση ο ανάδοχος κάθε έτος θα πρέπει να εκδίδει ένα ξεχωριστό τιμολόγιο 
ανά έτος για κάθε τίτλο (συνδρομή) περιοδικού στα στοιχεία που θα του 
υποδειχθούν από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Θ. 

  
8.  H πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση των  ειδών και την παραλαβή τους από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του προμηθευτή, 
με βάση το τιμολόγιό του και ύστερα από θεώρηση (του σχετικού εντάλματος) 
από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
9. O προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση των νομίμων παραστατικών 

(Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής) στα οποία θα αναγράφονται τα προμηθευόμενα 
είδη με την ορολογία που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση. 

 
10. Tα πρωτότυπα παραστατικά των εμπορευμάτων είναι απαραίτητα για την 

εξόφληση του προμηθευτή. 
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11. Ουδεμία απαίτηση του προμηθευτή κατά του αγοραστή είναι αποδεκτή, εάν δεν 

αποδεικνύεται κατά τον προαναφερόμενο τρόπο. 
 
12.   H δαπάνη βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του  ΤΕΙ/Θ  KAE 1259β 
  
13. Ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ' αριθ. ……………….. Εγγυητική Επιστολή του 

/της………………………………….αξίας 
………………………………………………… ευρώ (…………… €) σαν εγγύηση 
για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

 
14. H ευθύνη του προμηθευτή δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της εγγύησης αλλά 

εκτείνεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση του αγοραστή, σε 
περίπτωση που η ανωτέρω προμήθεια δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της 
παρούσας. 

 
15. H οικονομική και η τεχνική προσφορά του προμηθευτή αποτελούν 

αναπόσπαστα μέρη της παρούσης σύμβασης. 
 
16. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων, σχετικά με την 

παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Λάρισας. 
 
17. Για όσα δεν προβλέπονται με την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται ανάλογα οι 

σχετικές διατάξεις του A.K. και της λοιπής νομοθεσίας που ισχύει. 
 
 
Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ.: 9/2018 διακήρυξή μας και η προσφορά της 
αναδόχου.                        
 
   Το παρόν γράφτηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως 
ακολούθως. 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

1.Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας                                              2.Ο ανάδοχος  
 
 
 
 
 
   
   ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ 
             Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
 
ΑΦΜ :  
 
ΔΟΥ :  
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  
 
FAX:  
 
e-mail:  

 
 
 
 
     Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή 
μας στον συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής 
διαδικασίας αρ. 9/2018 για την «Ανανέωση 
συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών 
περιοδικών που θα παραλαμβάνει η Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας και η 
Βιβλιοθήκη των Τμημάτων στην Καρδίτσα για 
το έτος 2018» προϋπολογισμού  39.000,00 € με 
Φ.Π.Α., καθώς και το φάκελο της προσφοράς μας 
ο οποίος α) περιέχει φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής, και β) φάκελο οικονομικής 
προσφοράς.  
 
 
 

Ο αιτών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

 
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 φορέα1  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: [ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99219560] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ ΛΑΡΙΣΑ/41110] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [2410684440] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [igglezos@teilar.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.teilar.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[Ανανέωση συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών που θα 
παραλαμβάνει η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας και η Βιβλιοθήκη των 
Τμημάτων στην Καρδίτσα για το έτος 2018 /79980000-7] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ003195529] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

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 αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 

ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω6Β246914Κ-45Φ





40 

 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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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: Απάντηση: 

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 …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V 

για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου16 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

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 ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου25; 

[] 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: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις26 : 

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 περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

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 

[] Ναι [] Όχι 

ΑΔΑ: Ω6Β246914Κ-45Φ





46 

 

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;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής29; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται30,  

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
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(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

22 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).  

ΑΔΑ: Ω6Β246914Κ-45Φ





51 

 

                                                                                                                                                                      

23 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  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

30 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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