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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων 

14
ο
 χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών 

ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

570 01 ΕΛΛΑΣ 

Τηλ: 2310 474585 

Fax: 2310 474570 

e-mail: finance@ihu.edu.gr 

www.ihu.edu.gr 
 

                  Θεσσαλονίκη, 7-11-2018 

                Αρ. Πρωτ:  ADMIN 356 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

5/2018 

 

 Αντικείμενο Διαγωνισμού   

  

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Ελληνικών και ξενόγλωσσων Διδακτικών 

συγγραμμάτων και βιβλίων.  

 

CPV:22113000-5   ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 

 Αναθέτουσα Αρχή  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

Προϋπολογισμός  
12.264,15€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% (735,85€) 

13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Διαδικασία Ανάθεσης  Συνοπτικός Διαγωνισμός  

Κριτήριο Ανάθεσης  
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (με 

βάση την τιμή) ανά τίτλο βιβλίου 

Ημερομηνία Διενέργειας  Δευτέρα, 26/11/2018 και ώρα 10:00πμ 

Πηγή χρηματοδότησης 

Τακτικός Προϋπολογισμός ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

ΚΑΕ 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και 

λοιπών εκδόσεων 

Πρωτόκολλο 

διαγωνισμού  
5/2018  

mailto:finance@ihu.edu.gr
http://www.ihu.edu.gr/
ΑΔΑ: ΩΟ0Ε46ΨΖ3Π-Ν5Ρ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ.: 5/2018   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Ελληνικών 

και ξενόγλωσσων Διδακτικών συγγραμμάτων και βιβλίων», προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων 

διακοσίων εξήντα τέσσερα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (12.264,15€) μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, ήτοι δεκατριών χιλιάδων ευρώ  (13.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. 

Πηγή χρηματοδότησης της εν λόγω δαπάνης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου ΚΑΕ: 1259 «Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων». 

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών:  

14ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Κτίριο Β΄ ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

  

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 

Υποβολή προσφορών μέχρι ημέρα Παρασκευή, 23/11/2018 και ώρα 14:30μμ  

Ημερομηνία Διενέργειας:  Ημέρα Δευτέρα, 26/11/2018 και ώρα 10:00πμ  

  

Τόπος Διενέργειας: Κτίριο Β΄ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Γραφείο Συνεδριάσεων 
Διοικούσας Επιτροπής, 14ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001 Θέρμη.  

  

Γενικές Πληροφορίες και Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως σχετικά με το τεύχος της 

διακήρυξης δίνονται από την δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κ. Γεωργία Ροϊδούλη, email: 

g.roidouli@ihu.edu.gr και στο τηλέφωνο 2310807560) και στον ιστότοπο του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος http://www.ihu.edu.gr/index.php/tenders.html.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.: Υπόδειγμα Περιεχομένου Υπεύθυνης Δήλωσης για την Συμμετοχή στο Διαγωνισμό   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.: Υπόδειγμα Σύμβασης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

  

O Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

Καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος 
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

mailto:g.roidouli@ihu.edu.gr
http://www.ihu.edu.gr/index.php/tenders.html
ΑΔΑ: ΩΟ0Ε46ΨΖ3Π-Ν5Ρ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Ελληνικών και ξενόγλωσσων 

Διδακτικών συγγραμμάτων και βιβλίων», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά 

ορίζονται στο Παράρτημα Β της παρούσας και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (με βάση την τιμή) ανά τίτλο 

βιβλίου. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά (με βάση την τιμή) ανά τίτλο βιβλίου. Είναι δυνατή η τμηματική 

κατακύρωση του έργου σε περισσότερους αναδόχους, εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι για συγκεκριμένους 

τίτλους βιβλίων από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Β της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.264,15€ μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 6% (735,85€), ήτοι 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, το 
οποίο θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Διεθνούς Πανεπιστημίου – ΚΑΕ 1259. 

Αφορά το CPV: 22113000-5 «Βιβλία Βιβλιοθήκης» 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 

α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.  

β) Οι προβλεπόμενες κρατήσεις στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4412/2016, οι οποίες είναι οι εξής:  

 Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016), σε ποσοστό 0,06% επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  
  

 Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ (άρθρο 3 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1191 Υ.Α. ΦΕΚ 969/Β΄/22.03.2017), σε 

ποσοστό 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ή 

τυχόν τροποποίησής της, προ φόρων και κρατήσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   

 

Ως κριτήριο επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια Ελληνικών και ξενόγλωσσων 
Διδακτικών συγγραμμάτων και βιβλίων» είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(βάσει τιμής) ανά τίτλο βιβλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια βιβλίων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα B της 

παρούσας όπως και αναλυτικά οι υπό προμήθεια τίτλοι βιβλίων.  

 

ΑΔΑ: ΩΟ0Ε46ΨΖ3Π-Ν5Ρ





- 5 - 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   

Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με :  

• Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011)  

• Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) 

• Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) 

• Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5.8.2016) 

• Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) 

• Το Ν. 4485/2017 

• Την με αριθ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Έγκριση του 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρ. 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698) 

• Την υπ’ αριθ. 1191/14.03.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 969/22.03.2017). 

• Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της  
Ελλάδος με αριθ. 3/10.10.2018 – θέμα 7, περί έγκρισης της διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελληνικών και ξενόγλωσσων 

διδακτικών συγγραμμάτων και βιβλίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (με βάση την τιμή), 

προϋπολογισμού 12.264,15€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% (735,85€), ήτοι 

13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. [πρωτογενές αίτημα  με ΑΔΑΜ: 

18REQ003969813] 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στον ιστότοπο του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος:  http://www.ihu.edu.gr/index.php/tenders.html.  

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ (eprocurement.gov.gr) καθώς και 

μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://www.ihu.edu.gr/index.php/tenders.html.  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 

4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς 

που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου 

του παρόντος διαγωνισμού. 

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη σύμβαση, να 

http://www.ihu.edu.gr/index.php/tenders.html
http://www.ihu.edu.gr/index.php/tenders.html
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στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα 

έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των 

μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά μέχρι την Παρασκευή, 23/11/2018 και ώρα 14:30μμ. Η προσφορά υποβάλλεται  συνταγμένη 
ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να 
υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε 
σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:  
 
 Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): 
 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός 
τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 
 Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 
 

ΠΡΟΣ   

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001   

  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Διακήρυξη αρ. 5/2018 

 

Ημερομηνία Διενέργειας:  Ημέρα Δευτέρα, 26/11/2018 και ώρα 10:00πμ  

Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς:   …./..…/2018  
«Προμήθεια Ελληνικών και ξενόγλωσσων Διδακτικών συγγραμμάτων και βιβλίων» 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.  

 

Επίσης στο φάκελο της κάθε  προσφοράς  (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και το ΕΙΔΟΣ που αναφέρεται η ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης.  

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Τα στοιχεία του αποστολέα.  

 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής τους) 
φακέλους ως εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 11.1 της παρούσας 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς όπως περιγράφονται στο άρθρο 11.2 της παρούσας.  

ΑΔΑ: ΩΟ0Ε46ΨΖ3Π-Ν5Ρ
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ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς . 

Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, 
τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο φάκελο.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

11.1 ΦΑΚΕΛΟΣ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:  

α. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, υπόδειγμα του οποίου περιέχεται στο Παράρτημα ΣΤ. 
της παρούσας. 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα 
αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, τον νόμιμο εκπρόσωπο τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων, η 
υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών). 

γ. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. (έκδοσης τελευταίου διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών), με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους 
/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

Επίσης, θα πρέπει να προσκομιστεί: 

δ. Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το 
αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις σε συνάρτηση της ημερομηνίας 
σύστασης του οικονομικού φορέα  ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. (προαιρετικά). 

ε. Κατάλογος των κυριοτέρων παραδόσεων/υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία 
με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, την ημερομηνίας και του δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη 
συνοδευόμενο από κατάλληλες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων που έχουν εκτελεστεί κατά το 
παρελθόν (προαιρετικά) 

στ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου. 

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής 
Ταυτότητας). 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου: καταστατικό σύστασης και αντίστοιχα ΦΕΚ τροποποίησης (ή 
άλλα απαιτούμενα νόμιμα έγγραφα τροποποίησης), έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης και 
τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ (εφόσον πρόκειται για ΑΕ), ή κωδικοποιημένο καταστατικό, εφόσον 
υφίσταται (για όλους τους τύπους εταιρειών). 

ζ. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. 

η. Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση, κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 
4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα προαναφερθέντα 
πιστοποιητικά για κάθε μέλος της ένωσης. 
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θ. Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές 
δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται, 
από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό στοιχείο Α της παρούσας παραγράφου, καθώς και δήλωση περί 
της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων για το συγκεκριμένο σκοπό. 

Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση με τη 
σχετική δέσμευση του υπεργολάβου για την υλοποίηση του τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του 
ποσοστού που καταλαμβάνει το προς υλοποίηση από αυτόν τμήμα της σύμβασης σε σχέση με τη 
συνολική αξία αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό της υπεργολαβίας υπερβαίνει το 30% της 
συνολικής συμβατικής αξίας (οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου) τότε ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
πρέπει να προσκομίσει και για τον εν λόγω υπεργολάβο όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και δηλώσεις. 

11.2 ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και περιέχει την τεχνική 

προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπη και αντίγραφο της πρωτότυπης) μέσα σε καλά σφραγισμένους 

φακέλους με τις ενδείξεις «πρωτότυπη» και «αντίγραφο» αντίστοιχα και περιλαμβάνει όλα τα 

προβλεπόμενα στοιχεία στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

11.3 ΦΑΚΕΛΟΣ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς περιέχει την οικονομική προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπη και 

αντίγραφο της πρωτότυπης) μέσα σε καλά σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις «πρωτότυπη» και 

«αντίγραφο» αντίστοιχα, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας διακήρυξης [Πίνακας 

Οικονομικής Προσφοράς] της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την 
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 

ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως 

σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη 

της.  

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ  

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα 
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ 

αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 

Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. 

Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επιμέρους αθροίσματα ή 
επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο 

είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού 

αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, 

θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 
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Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η 

τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, 
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες 
τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 26/11/2018 και ώρα 10:00πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Κτιρίου Β του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται  από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 103 
παρ. 1 και 80 του ν. 4412/2016, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα 
πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.  

 
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή 
σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών 
σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο.  
 
Το ως άνω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (απόφαση κατακύρωσης). 
 
Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 15:  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το 
δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 
4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
 
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο 
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή 
να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του Ν. 
4412/2016 ένστασης.  

β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προτεινόμενο ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

2. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί 
για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 
του Ν. 4412/2016. 

3. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 
και εξήντα (60) ημέρες. 

4. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

5. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της οποίας ο 
ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.     

6. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του 
Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει κατά το χρόνο που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση και, εν γένει, 

σύμφωνα με τους όρους αυτής, τα ελληνικά και ξενόγλωσσα διδακτικά συγγράμματα και βιβλία.  

Ως χρόνος παράδοσης των βιβλίων ορίζονται οι εξήντα (60) ημέρες. 

Κατά τα λοιπά σε ότι αφορά την παραλαβή, την παράδοση, την απόρριψη συμβατικών υλικών και τους 

όρους αντικατάστασης αυτών, ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 206 έως 214 Ν. 4412/2016. 

Η Επιτροπή παραλαβής θα παραλάβει τα προς προμήθεια βιβλία και θα υπογράψει και το αντίστοιχο 

Πρωτόκολλο παραλαβής.  
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής των βιβλίων διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται 

να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια 

του ελέγχου.  

Τυχόν καθυστέρηση παράδοσης των Ελληνικών και ξενόγλωσσων Διδακτικών συγγραμμάτων και 

βιβλίων, πέραν της αποκλειστικής προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης, συνεπάγεται την κήρυξη του/ων αναδόχου/ων ως εκπτώτου/ων. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συμβατικού τιμήματος της 

παρούσας, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και εγκατάσταση των προμηθευόμενων 

προϊόντων, μετά την έκδοση του νόμιμου παραστατικού και την προσκόμιση πιστοποιητικών 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, από 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή στα 
κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να αφορούν κάθε μέλος 
ξεχωριστά. 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, 
σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της παρούσας ή σύμφωνη με υπόδειγμα πιστωτικού 
ιδρύματος εφόσον περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή 
εκτέλεση της σύμβασης, με διάρκεια 3 μήνες μετά το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης των ειδών. 
 
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει:  
 

1. Την ημερομηνία έκδοσης.  
2. Τον εκδότη.  
3. Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται.  
4. Τον αριθμό της εγγύησης.  
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.  
6. Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση.  
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη.  
8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
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και τους όρους ότι:  
 

1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως.  

2. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

3. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
4. 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.  

 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του άρθ. 132 του Ν. 4412/2016, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 4 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει υπό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά την 
ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, 
ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, 
σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, 
βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος 
δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε 
τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα 
αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, 
σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά 
αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της 
σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου 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. 

3. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του. 
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 
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μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 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. 

6. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 
και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, 
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη 
των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα 
Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε 
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που 
απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου 
μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 25 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
 
Ο Ανάδοχος και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης 
που θα υπογραφεί. 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της 
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
 
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Διακήρυξη, αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 26 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 27 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος 
διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα 
δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με 
την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή 
όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. 
 
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα Παραρτήματα αυτής, είναι 
υποχρεωτικοί και  απαράβατοι.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Β.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια Ελληνικών και ξενόγλωσσων Διδακτικών συγγραμμάτων και 
βιβλίων για τις ανάγκες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, που 
συνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς, ήτοι η περιγραφή των υπό προμήθεια προσφερόμενων επιστημονικών βιβλίων που 
προβλέπονται στο Παράρτημα Β.2 της παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

Β.2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 

  

Α/

Α 
Τίτλος Βιβλίου Συγγρα-

φέας 

Εκδοτικός 

Οίκος 

έτος  

έκδ. 

ISBN Ποσ Τιμή 

καταλό-

γου (€) 
1 The Oxford Handbook of 

Innovation   

Jan 

Fagerberg 

Oxford 

University 

Press 

2006 9780199286805 1 40,00  

2 Creative Industries and 

Entrepreneurship: 

Paradigms in Transition from a 

Global Perspective  

Luciana 

Lazzeretti 

Edward 

Elgar 

Publishing 

2018 9781786435910 1 112,00  

3 Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 

4412/2016 

Ερμηνεία κατ' άρθρο Σχετικές 

διατάξεις – Νομολογία 

Τόμος Ι: Ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων βιβλίου Ι - 

Προδικαστική προσφυγή ενώπιον 

της Α.Ε.Π.Π. - Δικαστική 

προστασία στο προσυμβατικό 

στάδιο 

Δημήτριος 

Ράικος 

Σάκκουλας 2018 9789605687922 1 125,00  

4 The EU General Data Protection 

Regulation (GDPR): A 

Commentary 

Lukas Feiler Wildy & 

SonsLtd 

2018 9781787421363 1 102,00  

5 Rules of Evidence in International 

Arbitration: An Annotated Guide 

2nd ed 

Nathan D. 

O'Malley 

Wildy & 

Sons Ltd 

2019 9781138674738 1 311,00  

6 Arbitration in the International 

Energy Industry 

Ronnie King Wildy & 

Sons Ltd 

2019 9781787422247 1 147,00  

7 Die 

außergerichtlicheRealisierunggre

nzüberschreitenderVerbraucherfo

rderungen 

JonasKotzur Mohr 

Siebeck 

2018 9783161554827 1 99,00  

8 Schiedsspruch und 

staatlicheGerichtsbarkeit: Rolle 

und Funktion des 

staatlichenGerichtsbei der 

Aufhebung, Anerkennung und 

Vollstreckbarerklärung von 

Schiedssprüchen 

Angelika 

Ruth 

Tafelmaier 

Duncker & 

Humblot 

2018 9783428154630 1 92,50  

9 Cybersecurity in Our Digital Lives  JaneLeClair Hudson 

Whitman/ 

Excelsior 

College 

2015 9780989845144 1 26,00  
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Press 

10 Cyber Crime, Security and Digital 

Intelligence  

Mark 

Johnson  

Routledge 2013 9781409454496 1 95,00  

11 Blockchain Technology: The Story 

of Blockchain 

Steve Tale Create 

Space 

Independe

nt 

Publishing 

Platform 

2017 9781542996839 1 17,00  

12 An Introduction to Data Science  Jeffrey S. 

Saltz 

Sage 2017 9781506377537 1 46,00  

13 International E-Government 

Development: 

Policy, Implementation and Best 

Practice 

Alcaide 

Muñoz 

Palgrave 

Macmillan 

2017 9783319632834 1 129,00  

14 The Cross-Border Connection: 

Immigrants, Emigrants, and Their 

Homelands  

Roger 

Waldinger 

Harvard 

University 

Press 

2017 9780674975507 1 20,50  

15 Practical Enterprise Data Lake 

Insights: Handle Data-Driven 

Challenges in an Enterprise Big 

Data Lake  

Saurabh 

Gupta 

Apress 2018 9781484235218 1 33,00  

16 Enterprise Master Data 

Management: An SOA Approach 

to Managing Core Information  

Allen 

Dreibelbis 

IBM Press 2018 9780134857503 1 52,00  

17 OpenDataExposed Bastiaanvan 

Loenen 

Springer 2018 9789462652606 1 85,59  

18 Multi-Domain Master Data 

Management 

MarkAllen Morgan 

Kaufmann 

2015 9780128008355 1 44,00  

19 Requirements for an MDM 

Solution: A proven approach for 

how to gather, document, and 

manage requirements for a 

Master Data Management 

solution from Inception through 

Implementation 

VickiMcCrac

ken 

Create 

Space 

Independe

nt 

Publishing 

Platform 

2016 9781533555175 1 13,00  

20 Data Lake for Enterprises: Lambda 

Architecture for building 

enterprise data systems  

Tomcy John  Packt 

Publishing  

2017 9781787281349 1 22,00  

21 Web Analytics 2.0: The Art of 

Online Accountability and Science 

of Customer Centricity 

AvinashKaus

hik 

Sybex-

Wiley 

2009 9780470529393 1 35,00  

22 The Internet of Things: Enabling 

Technologies, Platforms, and Use 

Cases 

Pethuru Raj, 

Anupama C. 

Raman 

CRC Press 2017 9781498761284 1 60,99  

23 Security and Privacy in Internet of 

Things (IoTs): Models, Algorithms, 

and Implementations 

FeiHu CRC Press 2016 9781498723183 1 55,99  

24 Business Analytics: Data Analysis 

& Decision Making 

S. Christian 

Albright 

Cengage 2016 9781305947542 1 80,00  

25 Service Design: From Insight to 

Implementation 

Andy 

Polaine 

Rosenfeld 

Media 

2013 9781933820330 1 34,00  

26 This is Service Design Thinking: 

Basics - Tools - Cases  

Marc 

Stickdorn 

BIS 2014 9789063692797 1 29,00  

27 Medical Tourism Facilitator's 

Handbook 

Maria K. 

Todd 

Routledge 2011 9781439812839 1 66,00  
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28 Medical Tourism in Developing 

Countries 

BookmanMil

ica 

Palgrave 

Macmillan 

2015 9781349369416 1 58,84  

29 Medical Tourism: The Ethics, 

Regulation, and Marketing of 

Health Mobility 

C. Michael 

Hall 

Routledge 2017 9781138081659 1 42,00  

30 The Survey Research Handbook Pamela L 

Alreck 

McGraw-

Hill 

2003 9780072945485 1 155,50  

31 Big Data and Health Analytics  KatherineMa

rconi 

Auerbach 

Publication 

2014 9781482229233 1 72,00  

32 Mobile Health: 

Sensors, Analytic Methods, and 

Applications 

Rehg, James 

M. 

Springer 2017 9783319513935 1 157,00  

33 Data Smart: Using Data Science to 

Transform Information into 

Insight 

John W. 

Foreman 

Wiley 2013 9781118839867 1 26,00  

34 Business unIntelligence: Insight 

and Innovation beyond Analytics 

and Big Data  

BarryDevlin Technics 

Publication

s, LLC 

2013 9781935504566 1 35,00  

35 Big Data at Work: Dispelling the 

Myths, Uncovering the 

Opportunities 

Thomas H. 

Davenport 

Harvard 

Business 

Review 

2014 9781422168165 1 31,00  

36 Analytics in a Big Data World: The 

Essential Guide to Data Science 

and its Applications  

BartBaesens Wiley 2014 9781118892701 1 42,70  

37 Formularhandbuch 

Datenschutzrecht 

Ansgar 

Koreng, 

Matthias 

Lachenmann 

Beck 2018 9783406695421 1 129,00  

38 Datenschutz-Grundverordnung Boris P. Paal, 

Daniel A. 

Pauly 

Beck 2017 9783406695704 1 99,00  

39 Datenschutz-Grundverordnung Jürgen 

Kühling, 

Benedikt 

Buchner 

Beck 2017 9783406702129 1 159,00  

40 Münchener Kommentarzur 

Zivilprozessordnung Band 1: §§ 1-

354 

Wolfgang 

Krüger, 

Thomas 

Rauscher 

Beck 2016 9783406685712 1 329,00  

41 Münchener Kommentarzur 

Zivilprozessordnung Band 2: §§ 

355-945b 

Wolfgang 

Krüger, 

Thomas 

Rauscher 

Beck 2016 9783406685729 1 329,00  

42 Münchener Kommentarzur 

Zivilprozessordnung: Band 3: §§ 

946-1117 

Wolfgang 

Krüger, 

Thomas 

Rauscher 

Beck 2017 9783406685736 1 329,00  

43 EU Regulation of E-Commerce Lodder Arno Edward 

Elgar 

Publishing 

2017 9781785369339 1 145,00  

44 Limits to Party Autonomy in 

International Commercial 

Arbitration 

Ferrari, 

Franco 

Juris 2016 9781944825010 1 125,00  

45 The Impact of EU Law on 

International Commercial 

Arbitration 

Ferrari 

Franco 

Juris 2017 9781944825072 1 125,00  

46 AAA Handbook on Commercial 

Arbitration -  3rd ed. 

American 

Arbitration 

Association 

Juris 2016 9781937518882 1 82,00  

47 AAA Yearbook on Arbitration & 

the Law - 28th ed. 

Hubber & 

Sheppard 

Juris 2017 9781944825041 1 108,00  
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48 Die international Durchsetzung 

von 

Schadensersatzansprüchenwegen

Verletzung des EU-

Wettbewerbsrechts 

Wolf, 

Alexander 

JWV 2017 9783938057520 1 59,80  

49 Das türkische Schiedsrecht und 

die Rolle der türkischen Gerichte 

in der internen und 

Internationalen 

Schiedsgerichtsbarkeit 

Ergönen, 

Onur 

Mohr 

Siebeck 

2018 9783161547836 1 80,00  

50 Mediation und Zivilprozess: 

Dogmatische Grundlagen Einer 

Allgemeinen 

Konfliktbehandlungslehre 

MattiasWen

dland 

Mohr 

Siebek 

2018 9783161541292 1 149,00  

51 Digitalisierungindustrieller Arbeit: 

Die Vision Industrie 4.0 und 

ihresozialen Herausforderungen 

HartmutHirs

ch-Kreinsen 

Nomos 

Verlagsges 

2018 9783848740345 1 76,00  

52 Ηλεκτρική Ενέργεια και Δίκαιο 

των Συμβάσεων 

Λιάππης Δ. Σάκουλας 2018 9789604207114 1 45,00  

53 Arbitration Law of Canada: 

Practice and Procedure - Third 

Edition 

J. BrianCasey Juris 2017 9781944825096 1 136,00  

54 AAA Handbook on Arbitration 

Practice - Second Edition 

American 

Arbitration 

Association 

Juris 2016 9781937518806 1 81,00  

55 ICDR Handbook on International 

Arbitration Practice - Second 

Edition 

International 

Centre for 

Dispute 

Resolution 

Juris 2017 9781937518899 1 81,00  

56 ICDR Handbook on International 

Arbitration & ADR - Third Edition 

International 

Centre for 

Dispute 

Resolution 

Juris 2017 9781944825058 1 81,00  

57 Defining Issues in International 

Arbitration: Celebrating 100 Years 

of the Chartered Institute of 

Arbitrators 

Julio César 

Betancourt 

Oxford 

University 

Press 

2016 9780198783206 1 149,00  

58 The Oxford Handbook of 

International Investment Law 

Peter 

Muchlinski 

Oxford 

University 

Press 

2008 9780199231386 1 191,00  

59 International Arbitration and the 

Rule of Law: Contribution and 

Conformity 

Andrea 

Menaker 

Kluwer 2017 9789041194459 1 240,00  

60 Research Handbook on the 

Ombudsman 

Marc 

Hertogh 

Edward 

Elgar 

Publishing 

2018 9781786431240 1 230,00  

61 A Practical Guide to Financial 

Ombudsman Service Claims 

Adam 

Temple 

Law Brief 

Publishing 

2018 9781911035664 1 56,00  

62 Managing Organisational Success 

in the Arts 

David 

Stevenson 

Routledge 2018 9781138736764 1 34,00  

63 Δημόσιες συμβάσεις - Ερμηνεία 

Κατ΄ άρθρο. Νόμοι 4412/2016 και 

4413/2013 

Γεώργιος 

Κώτσηρας 

Σάκκουλας 2018 9789605687823 1 90,00  

64 Rechtsstandort Deutschland 

imWettbewerb: 

Impulse fürJustiz und 

Schiedsgerichtsbarkeit 

Wagner 

Gerhard 

Beck 2017 9783406721502 1 29,80  

65 Internationale Schiedsverfahren Salger / 

Trittmann 

Beck 2018 9783406691850 1 199,00  
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66 New York Convention Reinmar 

Wolff 

Beck 2018 9783406714450 1 230,00  

67 CommercialLaw: A Commentary Mankowski Beck 2018 9783406708725 1 250,00  

68 Internationales Vertragsrecht: 

Rom I-VO, CISG, CMR, FactÜ 

Ferrari / 

Kieninger / 

Mankowski 

/ Otte / 

Saenger / 

Schulze / 

Staudinger 

Beck 2018 9783406715310 1 245,00  

69 Streitbeilegungsklauseln im 

internationalen Vertragsrecht 

Czernich / 

Geimer 

Beck 2018 9783406705175 1 119,00  

70 Überprüfung von 

Schiedsverfahrendurchstaatliche

Gerichte in Deutschland 

Hammer 

Gottfried 

Beck 2018 9783406693601 1 129,00  

71 International Arbitration of 

Intellectual Property Disputes: A 

Practitioner's Guide 

Chrocziel / 

Kasolowsky 

/ Whitener / 

Prinzzu 

Waldeck 

und 

Pyrmont 

Beck 2017 9783406694219 1 180,00  

72 Handbuch Schiedsrecht DietmarCzer

nich 

MANZ 2018 9783214100124 1 275,00  

73 Beck'sches Formularbuch Zivil-, 

Wirtschafts- und 

Unternehmensrecht: Deutsch-

Englisch 

Ostendorf / 

Kluth 

Beck 2017 9783406708619 1 169,00  

74 Internationale 

Wirtschaftsverträge 

  Beck 2017 9783406693571 1 159,00  

75 Münchener Vertragshandbuch (6 

τόμοι) 

  Beck 2017 9783406704901 1 1.054,00  

76 Grundgesetz: GG Sachs Beck 2018 9783406709746 1 199,00  

77 The Art of Memory Forensics: 

Detecting Malware and Threats in 

Windows, Linux, and Mac 

Memory 

Michael 

HaleLigh 

Wiley 2014 9781118825099 1 57,00  

78 Applied Network Security 

Monitoring 

Chris 

Sanders 

Elsevier 2013 9780124172081 1 44,00  

79 Information Security: The 

Complete Reference 

MarkRhodes

-Ousley 

McGraw-

Hill 

2013 9780071784351 1 61,00  

80 Principles of Information Security Michael E. 

Whitman 

Cengage 2015 9781285448367 1 72,00  

81 The Basics of Information 

Security: Understanding the 

Fundamentals of InfoSec in 

Theory and Practice 

Jason 

Andress 

Elsevier 2014 9780128007440 1 31,00  

82 Network Security Through Data 

Analysis: From Data to Action 

Michael 

Collins 

O'Reilly 

Media 

2017 978491962848 1 35,00  

83 Practical Packet Analysis: Using 

Wireshark to Solve Real-World 

Network Problems 

Chris 

Sanders 

No Starch 

Press 

2017 9781593278021 1 44,00  

84 Heartificial Intelligence 

Embracing Our Humanity to 

Maximize Machines 

John Havens Penguin 

Publishing 

2016 9780399171710 1 15,00  

85 Artificial Intelligence with Python PrateekJoshi Packt 

Publishing  

2017 9781786464392 1 44,00  
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86 Sylloge Nummorum Graecorum: 

State Pushkin Museum of Fine 

Arts: Coins of the Black Sea 

Region. Part I: Ancient Coins from 

the Northern Black Sea Littoral 

Kovalenko S. PeetersPub

lishers 

2011 9789042921375 1 87,00  

87 Ex totoorbe Romano: Immigration 

into Roman Dacia: With 

Prosopographical Observations 

on the Population of Dacia 

Mihailescu-

Bîrliba L. 

Peeters 

Publishers 

2011 9789042924000 1 65,00  

88 Die Grabreliefsausdem 

Bosporanischen Reich 

Kreuz P.-A. Peeters 

Publishers 

2012 9789042924338 1 105,00  

89 Prosopographia Ponti Euxini 

Externa 

Avram A. Peeters 

Publishers 

2013 9789042927193 1 87,00  

90 From Old Cairo to the New World: 

Coptic Studies Presented to 

Gawdat Gabra on the Occasion of 

his Sixty-Fifth Birthday 

Youssef 

Y.N., Moawa

d S. 

Peeters 

Publishers 

2013 9789042927315 1 75,00  

91 Kulturkontakte in antikenWelten: 

von Denkmodellzum Fallbeispiel: 

Proceedings des 

internationalenKolloquiumsausAn

lass des 60. Geburtstagesvon 

Christoph Ulf, Innsbruck, 26. bis 

30. Januar 2009 

Rollinger 

R., Schnegg 

K. 

Peeters 

Publishers 

2014 9789042929210 1 95,00  

92 Sylloge Nummorum Graecorum. 

State Pushkin Museum of Fine 

Arts: Coins of the Black Sea 

Region. Part II: Ancient Coins of 

the Black Sea Littoral 

Kovalenko S. Peeters 

Publishers 

2014 9789042929227 1 84,00  

93 The Periphery of the Classical 

World in Ancient Geography and 

Cartography 

Podossinov 

A.V. 

Peeters 

Publishers 

2014 9789042929234 1 68,00  

94 Corpus of Byzantine Church 

Mosaic Pavements in Israel and 

the Palestinian Territories 

Madden 

A.M. 

Peeters 

Publishers 

2014 9789042930612 1 78,00  

95 Funerary Reliefs from the West 

Pontic Area (6th-1st Centuries BC) 

Petrova A. Peeters 

Publishers 

2015 9789042930889 1 95,00  

96 Tell Qudadi: An Iron Age IIB 

Fortress on the Central 

Mediterranean Coast of Israel 

(with References to Earlier and 

Later Periods):Final Report on the 

Hebrew University of Jerusalem 

Excavations Directed by E.L. 

Sukenik and S. Yeivin, with the 

Participation of N. Avigad 

Fantalkin 

A., Tal O. 

Peeters 

Publishers 

2015 9789042931824 1 84,00  

97 Dining and Death: 

Interdisciplinary Perspectives on 

the 'Funerary Banquet' in Ancient 

Art, Burial and Belief 

Draycott 

C.M., Stama

topoulou M. 

Peeters 

Publishers 

2016 9789042932517 1 110,00  

98 Between Tarhuntas and Zeus 

Polieus: Cultural Crossroads in the 

Temples and Cults of Graeco-

Roman Anatolia 

de Hoz M.-

P., Sanchez 

Hernandez 

J.P., Molina 

Valero C. 

Peeters 

Publishers 

2016 9789042932654 1 90,00  
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99 Archaic and Classical Western 

Anatolia: New Perspectives in 

Ceramic Studies: In memoriam 

Prof. Crawford H. Greenewalt Jr. 

Proceedings of the Second 

KERAMOS International 

Conference at Ege University, 

Izmir, 3-5 June, 2015 

GürtekinDe

mir 

R.G., Cevizo

glu H., Polat 

Y., Polat 

G., Tsetskhla

dze G.R. 

Peeters 

Publishers 

2018 9789042934603 1 96,00  

100 Die zyprischen Königtümerim 

Schatten der Großreiche des 

Vorderen Orients 

Körner C. Peeters 

Publishers 

2017 9789042935075 1 98,00  

101 Regionalism and globalism in 

antiquity : exploring their limits 

Franco 

DeAngelis 

Peeters 2013 9789042926691 1 78,00  

102 Pessinus and Its Regional Setting: 

Volume 1 

Tsetskhladze 

G.R. 

Peeters 

Publishers 

2018 9789042935082 1 110,00  

103 Brill's Companion to Apollonius 

Rhodius 

Theodore D. 

Papanghelis 

Brill 2011 9789004205888 1 45,00  

104 Xenophon's Anabasis, or The 

Expedition of Cyrus 

Michael A. 

Flower 

Oxford 

Universit 

Press 

2012 9780195188684 1 21,00  

105 The Greeks: A Portrait of Self and 

Others 

Paul 

Cartledge 

Oxford 

University 

Press 

2002 9780192803887 1 18,00  

106 Βορειοελλαδικά. Tales from the 

lands of the ethne. Essays in 

honour of Miltiades B. 

Hatzopoulos / Histoires du monde 

des ethné. Étudesenl’ honneurde 

Miltiade B. Hatzopoulos. 

Μελετήματα 78  

Myrina 

Kalaitzi 

Ινστιτούτο 

Ιστορικών 

Ερευνών 

2018 9789609538718 1 64,00  

107 Autonomous’ Coinages under the 

Late Antigonids 

Sophia 

Kremydi 

Ινστιτούτο 

Ιστορικών 

Ερευνών 

  9789609538695 1 64,00  

108 Αρχαιολογία: Μακεδονία και 

Θράκη 

Ανδρέας 

Βλαχόπουλο

ς 

Μέλισσα   9789602043653 1 140,00  

109 Eurasia at the Dawn of History: 

Urbanization and Social Change 

Fernández-

Götz, 

Manuel 

Cambridge

University 

Press 

2017 9781107147409 1 110,00  

110 Rome and the Third Macedonian 

War 

Burton P.J Cambridge

University 

Press 

2017 9781107104440 1 75,00  

111 Federalism in Greek antiquity HansBeck Cambridge

University 

Press 

2015 9780521192262   1 105,00  

112 Metal Vases and Utensils in the 

Vassil Bojkov Collection, vol. I  

Σιδέρης Thrace 

Foundation 

2016 9789549238457 1 130,00  

113 Η Δύση της Ανατολής. Εικόνες απ

ό το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκ

ρατορίας 

Σκοπετέα, Έλ

λη 

Γνώση 1992 9789602355268 1 15,00  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α Τίτλος Βιβλίου 

 

Συγγραφέας 

 

Εκδοτικός Οίκος 

 

ISBN Έτος 

έκδοσης 

Τιμή 

καταλόγου 

Προσφε-

ρόμενη τιμή 
ΦΠΑ 

Συνολική Αξία  

με ΦΠΑ 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

ΣΥΝΟΛΟ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................  

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

 

Προς: Τη Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ....................... 

Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής……………………. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης), που αφορά στο διαγωνισμό της 

(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο 

(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό 

συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό 5/2018 προκήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι …………………………………….  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   

ΣΥMBAΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

(μετά από διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού) 

 

Σήμερα την …………………, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι,  

αφενός το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, με ΑΦΜ 998814237 ΔΟΥ Ζ’ Θεσ/νίκης, που εδρεύει στην 
Θες/νίκη, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ομοτ. Καθηγητή κ. 

Γεώργιο Στάμου, Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, και  

αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία .................................., που εδρεύει στ…………………….., οδός 
......................................., ΑΦΜ ............................, ΔΟΥ ......................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

κ. ..........................., σύμφωνα με τ...................., εφεξής καλούμενη Ανάδοχος,  συμφώνησαν και 
αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:  

 

Προοίμιο 

Το πρώτο συμβαλλόμενο αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο, ως ανάδοχο του έργου με τίτλο 

«Προμήθεια Ελληνικών και ξενόγλωσσων Διδακτικών συγγραμμάτων και βιβλίων» την προμήθεια 

Ελληνικών και ξενόγλωσσων Διδακτικών συγγραμμάτων και βιβλίων στην έδρα του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, σύμφωνα με την τεχνική και 

οικονομική προσφορά του στο πλαίσιο του υπ’ αριθ. 5/2018 συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε 

την …….2018, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας σύμβασης. Στο δεύτερο 

συμβαλλόμενο κατακυρώθηκε η εν λόγω προμήθεια σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ......./…….2018 απόφαση 

της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

 Aριθμός και χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 355/7-11-2018  

Αριθμός καταχώρισης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στα λογιστικά βιβλία του ΔΙΠΑΕ : 82/2018 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και αναλαμβάνει να 

εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 4/2018 Προκήρυξης.  

 1. Αντικείμενο του έργου: Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα υπό προμήθεια 

Ελληνικά και ξενόγλωσσα Διδακτικά συγγράμματα και βιβλία, που θα χρησιμοποιηθούν στα κτίρια του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε., στο 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών. Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια Ελληνικών 

και ξενόγλωσσων Διδακτικών συγγραμμάτων και βιβλίων επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

 2. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες, η οποία 

αρχίζει με την υπογραφή της, την ………., και εκτείνεται μέχρι την ………. 

 3. Συμβατικό τίμημα – τρόπος καταβολής του τιμήματος:  

3.1. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει το παραπάνω περιγραφόμενο έργο, σύμφωνα με την οικονομική του 

προσφορά, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των ....... Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (…%) 

και αποτελεί τη συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν:  

α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ. 2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.  

β) Οι προβλεπόμενες κρατήσεις στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4412/2016 είναι οι εξής:  
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- Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016), σε ποσοστό 0,06% επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.   

- Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ (άρθρο 3 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1191 Υ.Α. ΦΕΚ 969/Β΄/22.03.2017), σε ποσοστό 0,06% 

επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ή τυχόν τροποποίησής της, 
προ φόρων και κρατήσεων.  

3.2. Η ως άνω συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής:  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συμβατικού τιμήματος της 

παρούσας, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και εγκατάσταση των προμηθευόμενων ειδών, που 

θα πιστοποιηθεί με την έκδοση πρακτικού παραλαβής και τήρησης των όρων της σύμβασης από την 
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης, μετά την έκδοση του νόμιμου 

παραστατικού και την προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Η εξόφληση του ανωτέρω εκδιδόμενου παραστατικού θα γίνει από την Οικονομική Υπηρεσία του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που 

προβλέπονται βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 

την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα 

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.  

4. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: Ο προμηθευτής παρέδωσε σήμερα την υπ’ αριθ. 

.................................. εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που εκδόθηκε από την Τράπεζα 

.............................., ποσού ‐..................‐ Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας της παρούσας χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας ………….. (διάρκειας ………… μετά το συμφωνημένο χρόνο 
παράδοσης, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη).  

5. Καθυστερήσεις εκτέλεσης:  Εάν ο ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της 

προθεσμίας παράδοσης – παραλαβής των εξήντα (60) ημερών, που ορίζεται στη σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. 

6. Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου: Την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης 

της σύμβασης από τον ανάδοχο έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία ορίστηκε με 

την  υπ’ αριθ. 3/10-10-2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση της σύμβασης καθ’ όλη τη 

διάρκειά της και προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές των υπό παράδοση βιβλίων. 

Κατά τη λήξη της σύμβασης και μετά την υποβολή και έγκριση των παραδοτέων, η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής εκδίδει Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης και Οριστικής Παραλαβής τους, που 

το διαβιβάζει αρμοδίως προς την Ε.Δι.Ε.Λ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις της 

προκήρυξης και του νόμου περί παραλαβής. 

7. Καταγγελία της σύμβασης: Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση απροθέσμως και 
αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον ανάδοχο, την αναθέτουσα αρχή ή και κάθε 

σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της 

λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ μέρους της 

αναθέτουσας αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον ανάδοχο 
αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Με την καταγγελία λύεται η παρούσα σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του άρθρου 12 αυτής. 

Σπουδαίο λόγο απρόθεσμης καταγγελίας της σύμβασης, που χορηγεί το ανέκκλητο δικαίωμα στην 

αναθέτουσα αρχή να προβεί αζημίως στην καταγγελία της παρούσας σύμβασης με άμεση ισχύ από τη 

λήψη της καταγγελίας, συνιστά μεταξύ άλλων οιαδήποτε μεταβολή στο νομικό καθεστώς και στην νομική 

υπόσταση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση 
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επέλευσης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω γεγονότα, οι απαιτήσεις κατά της αναθέτουσας αρχής δεν 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές μέχρι και την παύση των ανωτέρω αναφερομένων 

καταστάσεων.  

8. Έκπτωση του Αναδόχου: Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στην προκήρυξη και στον νόμο, εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους της σύμβασης 

και των λοιπών συμβατικών τευχών. 

Πριν από την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική 

ευχέρειά της, να τάξει συγκεκριμένη προθεσμία συμμόρφωσής του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 

Με την απόφαση κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου λύεται η παρούσα σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα 

λοιπά του άρθρου 13 αυτής. 

Η μη άσκηση από την αναθέτουσα αρχή οποιασδήποτε αρμοδιότητάς της δεν μπορεί, σε καμία 
περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί είτε σχετική παραίτηση της αναθέτουσας αρχής, είτε σχετική 

σιωπηρή άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας. 

9. Λύση της σύμβασης: Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε 

περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο 
ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή βρίσκεται σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή 

προπτωχευτικής εξυγίανσης σύμφωνα με τια διατάξεις του ν. 3588/2007, όπως ισχύει. 

Μετά την με οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική δήλωση 
της αναθέτουσας αρχής να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 

υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται 
για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

10. Ο προμηθευτής θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 

4412/2016.  

11. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί να προκύψει 

σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και 

εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.  

12. Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του πρώτου των συμβαλλομένων.  

13. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ’ αριθ. 4/2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού.  

14. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 και του Ν. 4412/2016 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης 

αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται ως 

ακολούθως:  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το ΔΙΠΑΕ                                          Για τον Ανάδοχο 

 
[*Επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι της σύμβασης το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ως Παράρτημα ΙΙ η τεχνική 

προσφορά του Αναδόχου, ως Παράρτημα ΙΙΙ η ισχύουσα κατά την υπογραφή της σύμβασης Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και ως Παράρτημα IV σύμβαση 

εκτελούντος την επεξεργασία σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 

2016/679] 

ΑΔΑ: ΩΟ0Ε46ΨΖ3Π-Ν5Ρ





- 26 - 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την …/…/2018, τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:  
 
α. Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (στο εξής «ΔΙΠΑΕ»), με έδρα στη Θεσσαλονίκη, 14ο χλμ. οδού 
Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον από τον Πρόεδρο της Διοικούσας 
Επιτροπής κ. Κώστα Θ. Γραμμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει  (εφεξής, χάριν συντομίας, «ο υπεύθυνος επεξεργασίας») και 
 
β. Η εταιρία ……………………………, που εδρεύει στο ….., οδός …….., ΤΚ ……, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ ……….., ΔΟΥ 
….., νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον ……………., ….. (*ιδιότητα), (εφεξής, χάριν συντομίας, «ο εκτελών την 
επεξεργασία»)  
 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα, προκειμένου να παράσχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά στην 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσώπων κατά την 
επεξεργασία, από τον εκτελούντα την επεξεργασία, για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στο προσάρτημα 1, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. 
 
Άρθρο 1 -Ορισμοί 
Για τους σκοπούς της παρούσας: 
α)  οι όροι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «ειδικές κατηγορίες δεδομένων»,  «επεξεργασία», 
«υπεύθυνος της επεξεργασίας», «εκτελών την επεξεργασία», «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα» και «εποπτική αρχή» έχουν την ίδια έννοια όπως και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων – «ΓΚΠΔ») · 
β)  ως «τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας» νοούνται τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την τυχαία ή παράνομη καταστροφή, την τυχαία απώλεια, 
την αλλοίωση, τη μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση, ιδίως όταν η επεξεργασία συνεπάγεται 
τη διαβίβαση δεδομένων μέσω δικτύου, καθώς και στην προστασία από κάθε άλλη παράνομη μορφή 
επεξεργασίας. 
 
Άρθρο 2 -Σύντομο ιστορικό 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, με την από ….. σύμβαση (στο εξής «κύρια σύμβαση»), έχει αναθέσει στον 
εκτελούντα την επεξεργασία την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των δύο κτιρίων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Στο 
πλαίσιο εκτέλεσης  της κύριας σύμβασης και αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό, ο εκτελών την επεξεργασία 
επεξεργάζεται, για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας και υπό τις οδηγίες του, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο Προσάρτημα 1. 
Σκοπός της παρούσας είναι να οριστεί ο δεύτερος συμβαλλόμενος εκτελών την επεξεργασία για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στο Προσάρτημα 1 και να διασφαλίσει ότι ο εκτελών την 
επεξεργασία συμμορφώνεται με την κείμενη ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία για την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «εφαρμοστέο δίκαιο»).  
 
Άρθρο 3- Υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συμφωνεί και εγγυάται: 
1.ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα του προσαρτήματος 1, που κοινοποίησε στον εκτελούντα, σύμφωνα με 
το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων και την παρούσα· 
2. ότι έχει υποδείξει και θα υποδεικνύει καθ’ όλη τη διάρκεια των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στον εκτελούντα την επεξεργασία  να επεξεργάζεται τα διαβιβαζόμενα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για λογαριασμό του και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο περί 
προστασίας των δεδομένων και την παρούσα· 
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Άρθρο 4- Υποχρεώσεις του εκτελούντος την επεξεργασία  
Ο εκτελών την επεξεργασία συμφωνεί και εγγυάται: 
1.  αντιμετωπίζει όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται για λογαριασμό του υπευθύνου 
επεξεργασίας ως αυστηρώς εμπιστευτικά.  Τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να αντιγραφούν, να 
μεταφερθούν ή να υποστούν άλλη επεξεργασία που έρχεται σε σύγκρουση με τις οδηγίες του υπεύθυνου, 
εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει προηγουμένως συμφωνήσει γραπτώς. 
2. ότι όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από τον εκτελούντα την επεξεργασία να 
επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και 
επεξεργάζονται τα δεδομένα με βάση τις οδηγίες του υπευθύνου επεξεργασίας, το εφαρμοστέο δίκαιο και 
την παρούσα· 
 3.ότι θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για λογαριασμό του υπευθύνου 
επεξεργασίας και σύμφωνα με τις οδηγίες του, το εφαρμοστέο δίκαιο και την παρούσα· αν δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση αυτή για οποιουσδήποτε λόγους, συμφωνεί να ενημερώνει αμέσως τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για την αδυναμία του να συμμορφωθεί, οπότε ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δικαιούται να αναστείλει τη διαβίβαση των δεδομένων και/ή να λύσει τη σύμβαση, 
4.  ότι τηρεί νομίμως το αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων κατά το άρθρο 30 παρ. 2 ΓΚΠΔ, 
5. ότι σύμφωνα με το άρθρο 32 ΓΚΠΔ, έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, 
κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στο προσάρτημα 1 
να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων 
των δεδομένων·  
6. ότι λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων (data security)·  
7. ότι θα επικουρεί  αμελλητί τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην απάντηση των αιτημάτων για άσκηση των 
δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, 
εναντίωσης, φορητότητας) · ο εκτελών την επεξεργασία θα ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για 
αιτήματα από υποκείμενα των δεδομένων που ασκούν τα σχετικά τους δικαιώματα (π.χ. διόρθωση, 
διαγραφή και φραγή δεδομένων), τα οποία υποβλήθηκαν απευθείας στον εκτελούντα την επεξεργασία και 
θα παρέχει εύλογη βοήθεια στον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ανταπόκριση σε τέτοια αιτήματα από 
υποκείμενα των δεδομένων, 
8. ότι θα συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις 
ασφάλειας των δεδομένων και γνωστοποίησης τυχόν παραβίασης δεδομένων (data breach). Σε κάθε 
περίπτωση, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας αμελλητί, μόλις 
αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τηρεί εσωτερικό μητρώο περιστατικών 
παραβίασης με όλες τις εγγραφές που σχετίζονται με τα περιστατικά παραβίασης, το οποίο θα θέτει 
αμελλητί στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας ή της εποπτικής αρχής εφόσον ζητηθεί· 
9.  ότι θα επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (privacy impact 
assessment), εφόσον αυτή απαιτείται εν προκειμένω από τον ΓΚΠΔ· 
10. ότι, κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία θα διαγράψει ή θα 
επιστρέψει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της 
παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και θα διαγράψει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της 
Ένωσης ή η κείμενη νομοθεσία απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
11. ότι θα ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή 
παραβιάζει τον ΓΚΠΔ ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων· 
12. ότι θα ανταποκρίνεται άμεσα και με ακρίβεια σε όλα τα αιτήματα πληροφοριών του υπευθύνου 
επεξεργασίας σχετικά με την εκ μέρους του επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας και ότι θα συμμορφώνεται με κάθε οδηγία/γνώμη/απόφαση της 
εποπτικής αρχής όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων· 
13. ότι, αιτήσει του υπευθύνου επεξεργασίας, θέτει, σε εύλογο χρονικό διάστημα, στη διάθεση του 
υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 ΓΚΠΔ και θα διαθέτει προς έλεγχο τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να ελέγχονται οι δραστηριότητες επεξεργασίας που καλύπτονται 
από την παρούσα. Ο έλεγχος θα διενεργείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκπρόσωπό του ή από 
οργανισμό επιθεώρησης αποτελούμενο από μέλη ανεξάρτητα που διαθέτουν τα απαιτούμενα 
επαγγελματικά προσόντα και τα οποία θα δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και θα επιλέγονται 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, κατά περίπτωση, κατόπιν συμφωνίας με την εποπτική αρχή· 
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14. ότι τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας  μόνο από τον εκτελούντα την επεξεργασία και 
μόνο στη διεύθυνση του, που ορίζεται στην παρούσα. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν μεταφέρει τα 
προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Οποιαδήποτε μεταβίβαση των προσωπικών 
δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς στο το μέλλον θα γίνει μόνο στο βαθμό που η 
μεταφορά αυτή επιτρέπεται και γίνεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. 
15. ότι, στην περίπτωση υπεργολαβίας επεξεργασίας, φροντίζει να ενημερώσει προηγουμένως τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας και να λάβει τη γραπτή ειδική άδειά του· σε περίπτωση χορήγησης άδειας κατά 
τα παραπάνω, οι υπηρεσίες επεξεργασίας που παρέχει ο υπεργολάβος θα εκτελούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 της παρούσας, ενώ ο εκτελών  την επεξεργασία υποχρεούται να στείλει αμέσως στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας αντίγραφο κάθε συμφωνίας υπεργολαβίας επεξεργασίας που συνάπτεται βάσει της 
παρούσας, 
16. ότι, σε κάθε περίπτωση, συμμορφώνεται με όλους τους νόμους και κανονισμούς περί προστασίας 
δεδομένων του ΕΟΧ  αναφορικά με τις υπηρεσίες που αφορούν σε εκτελούντες την επεξεργασία. 
 
Άρθρο 5 - Ευθύνη 
Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων ή αρμόδιος φορέας εγείρει αξίωση/επιβάλλει πρόστιμο εναντίον του 
υπευθύνου επεξεργασίας για τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων του ως υποκείμενου των δεδομένων, η 
οποία προκλήθηκε από  παραβίαση των υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία που απορρέουν 
από την παρούσα και το εφαρμοστέο δίκαιο, ο εκτελών την επεξεργασία θα αποζημιώνει τον υπεύθυνο 
για οποιεσδήποτε δαπάνες, χρεώσεις, ζημίες, έξοδα ή απώλειες που απορρέουν από την εν λόγω 

αξίωση/επιβληθέν πρόστιμο.  
 
Άρθρο 6 – Διάρκεια 
 Η  παρούσα διαρκεί μέχρι την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λήξη της κύριας σύμβασης. 
 
Άρθρο 7 - Συνεργασία με τις εποπτικές αρχές 
1. Οι συμβαλλόμενοι  συμφωνούν να καταθέσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας αντίγραφο της παρούσας 
σύμβασης στην εποπτική αρχή, αν αυτή το ζητήσει σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο περί προστασίας των 
δεδομένων. 
2. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η εποπτική αρχή έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους στις 
εγκαταστάσεις του εκτελούντος την επεξεργασία  και κάθε υπεργολάβου επεξεργασίας, στον ίδιο βαθμό 
και με τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν σε περίπτωση ελέγχου του υπευθύνου επεξεργασίας βάσει του 
ισχύοντος δικαίου περί προστασίας των δεδομένων. 
3. Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με την ύπαρξη 
νομοθεσίας που εφαρμόζεται στον ίδιο ή σε κάθε υπεργολάβο επεξεργασίας η οποία εμποδίζει τη 
διενέργεια ελέγχου στις εγκαταστάσεις του ή κάθε υπεργολάβου επεξεργασίας, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη 
διαβίβαση των δεδομένων και/ή να λύσει τη σύμβαση. 
 
Άρθρο 8 - Υπεργολαβία επεξεργασίας 
 Ο εκτελών την επεξεργασία δεν συνάπτει συμβάσεις υπεργολαβίας για καμία από τις πράξεις 
επεξεργασίας που εκτελεί για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με την παρούσα χωρίς 
την προηγούμενη ειδική γραπτή άδεια  του τελευταίου. Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων μπορεί να 
εκχωρήσει με υπεργολαβία τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας, με την κατά τα άνω άδεια του 
υπευθύνου επεξεργασίας, μόνο μέσω γραπτής συμφωνίας την οποία συνάπτει με τον υπεργολάβο 
επεξεργασίας, η οποία επιβάλλει στον υπεργολάβο τις ίδιες υποχρεώσεις με εκείνες που επιβάλλονται 
στον εκτελούντα την επεξεργασία  σύμφωνα με την παρούσα. Σε περίπτωση που ο υπεργολάβος 
επεξεργασίας δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την προστασία των δεδομένων βάσει της 
γραπτής αυτής συμφωνίας, ο εκτελών την επεξεργασία παραμένει εις ολόκληρο υπεύθυνος για την 
τήρηση των υποχρεώσεων αυτών έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν 
μπορεί να επικαλεσθεί την αθέτηση υποχρεώσεων εκ μέρους του υπεργολάβου επεξεργασίας 
προκειμένου να αποφύγει τις δικές του ευθύνες. 
 

ΑΔΑ: ΩΟ0Ε46ΨΖ3Π-Ν5Ρ





- 29 - 
 

Άρθρο 9 - Υποχρέωση μετά την περάτωση των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, όταν για οποιοδήποτε λόγο  (π.χ. καταγγελία ή λήξη) 
αποπερατωθεί η παροχή των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων 
και ο τυχόν υπεργολάβος επεξεργασίας, κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, επιστρέφουν όλα τα 
διαβιβασθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα αντίγραφά τους στον τελευταίο ή καταστρέφουν 
όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν η νομοθεσία που ισχύει για τον εκτελούντα την 
επεξεργασία δεν του επιτρέπει την επιστροφή ή την καταστροφή του συνόλου ή μέρους των 
διαβιβασθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, ο εκτελών την επεξεργασία 
εγγυάται ότι θα διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των διαβιβασθέντων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ότι δεν θα επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα αυτά. 
 
Άρθρο 10 -   Γενικοί όροι 
1.  Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου πρέπει 
να γίνεται εγγράφως. Η μη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε όρου δεν συνιστά σιωπηρή κατάργησή του. 
2.  Και οι δύο συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι παραιτούνται, αμοιβαία, από κάθε αγωγή και ένστασή τους, 
για προσβολή ή διάρρηξη της σύμβασης αυτής, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως και για τους λόγους, 
που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 Α.Κ., οι προϋποθέσεις των οποίων, όπως ρητά δηλώνουν, 
δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση. 
3. Τυχόν ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων 
διατάξεων και τα συμβαλλόμενα μέρη, αν προκύψει τέτοιο ζήτημα, συμφωνούν να αντικαθιστούν κάθε 
τέτοια άκυρη διάταξη με άλλη έγκυρη, που να προσεγγίζει περισσότερο τον αντικειμενικό σκοπό της 
άκυρης. 
4.  Για κάθε διαφορά που θα προκύψει με αφορμή την παρούσα σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια θα είναι 
τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη, με την υπογραφή της παρούσας, δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους 
τους παραπάνω όρους. Το παρόν αφού συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, υπογράφεται, όπως ακολουθεί 
και έλαβε κάθε μέρος από ένα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για το 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
 
 
 

…………………………………….. 

Για την 
………………………………………. 

 
 
 
 

…………………………………….. 
 
 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ 

Ο εκτελών την επεξεργασία, στο πλαίσιο εκτέλεσης της κύριας σύμβασης, επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες 

προσωπικών δεδομένων: 

… 

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο εκτελών την επεξεργασία, στο πλαίσιο εκτέλεσης της κύριας σύμβασης, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα για τις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων: 

… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
 

- Ονομασία: [ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99202922_1] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχυδρομικός Κωδικός:  

[14ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Τ.Κ. 57001. Οικονομικές Υπηρεσίες του ΔΙΠΑΕ, 

Κτίριο Β΄ ΔΙ.ΠΑ.Ε.] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. Ευστάθιος Συμεωνίδης] 

- Τηλέφωνο: [2310 474585] 

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [finance@ihu.edu.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): 

[http://www.ihu.edu.gr/index.php/tenders.html] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Ελληνικών και ξενόγλωσσων Διδακτικών 
συγγραμμάτων και βιβλίων.  

CPV:22113000-5 ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99202922_1] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ] 

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

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

[05/2018] 

 

 

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 αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» iv  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 

 

 
 

 

 
 

 
α) [……] 

 

 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

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 

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:  

 
 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 
 

 
 

 

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 άλλουςvi; 

[] 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 ΦΟΡΕΩΝvii  

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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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου xvi  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): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

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): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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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 

ασφάλισηςxxii, 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; Διευκρινίστε: 

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 ;xxiii 

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): xxiv 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxv; 

[] 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 

καταστάσειςxxvi : 

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 

περιστάσειςxxvii  
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 παράπτωμαxxviii; 

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:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

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: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων xxix, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxxi  κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

[] Ναι [] Όχι 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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 εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 
 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από 

τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 
 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες xxxvi  που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η 

αντίστοιχη αξία) 
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απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 

 

 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που 
έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίε

ς 

παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 
 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 
τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων xlii  όσον αφορά το 

 
 

 

 
[] Ναι [] Όχι 
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παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 
 

 

 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  
[........], [.........]  

[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
 

 
 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

 

[] Ναι [] Όχι 
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που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 
 

 
 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 
 

 

 

[……] [……] 

 
 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 
 
  
 

[στο σημείο αυτό τίθεται η σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 
Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ] 

 
 

                                                           
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

ατόμων. 

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

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

vii  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.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

xi 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 (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). 

xii 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. 

xiii 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. 

xiv 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 
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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”. 

xv 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

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

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

xxii  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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

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

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx  Πρβλ. άρθρο 48. 
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xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii  Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii 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. 

xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

xxxvii Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, 

ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii  Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 

πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

******* 
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