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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια ελληνόγλωσσων και 
ξενόγλωσσων βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας και τη στήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών», σύμφωνα με τους όρους 
και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων 
τετρακοσίων επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (9.407,55€) πλέον ΦΠΑ 24% ύψους 
πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (564,45€), ήτοι συνολικό ποσό 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (9.972,00€). 

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) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για 
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το 
αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. 

γ) Η προβλεπόμενη από το Ν. 4412/2016, άρθρο 350 παρ. 3 κράτηση για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
Οι τεχνικές προδιαγραφές (βιβλιογραφικά στοιχεία) των υπό προμήθεια ειδών (βιβλίων) 
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ της παρούσας.   
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με: 
1.    Τον Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.84 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών  

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 
2.    Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/2011) για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 

της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν.4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 159/10-8-2012). 

3. Το Π.Δ. 102/2013 «Μετονομασία του Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – 
Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» 

4. Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) 
5. Tον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) 
6. Την µε αριθµ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 642/4-12-2017) Υ.Α. µε την οποία 

διαπιστώθηκε η εκλογή του ∆ηµητρίου Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύµατος και των ∆αυΐδ 
Κωνσταντίνου, Θεοδωρίδου Σωτηρίου Μυροφόρα Ευαγγελίας, Στρουθόπουλου Χαράλαµπου 
και Μωϋσιάδη Αναστάσιου ως Αντιπρυτάνεων του Ιδρύµατος, µε θητεία από 1-12-2017 έως 
30-11-2021.  

3 
 





Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 
 
7. την αριθμ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ, 

Καθηγητή Δημητρίου Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης – αρμοδιοτήτων των 
Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ”, η οποία 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 4431/τ.Β΄/15.12.2017), 

8. Τη διόρθωση σφάλματος στην αριθμ.4531/7.12.2017 απόφαση του Πρύτανη του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4431/τ.Β’/15.12.2017 

9. Το με αριθμ. πρωτ. 2909/25-06-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003316850  2018-06-25  ) πρωτογενές 
αίτημα, συνολικού προϋπολογισμού 9.972,00€  (CPV 22113000-5 ) 

10. Την αριθμ. 318/2920/25-06-2018 (ΑΔΑ:ΨΨ1Μ469143-Χ8Λ, ΑΔΑΜ 18REQ003317982    2018-00-
00) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού 
έτους 2018, ΚΑΕ 1259.01) 

11. Την απόφαση 255/25/28-06-2018 θέμα 11ο «Έγκριση δαπάνης για την Προμήθεια 
ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και τη στήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών 
(ΑΔΑ:ΩΧΞΓ469143-08Π) 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και τον Διαδικτυακό τόπο 
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.teicm.gr)  

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και μέσω του 
Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «http://www.teicm.gr» 

ΑΡΘΡΟ 8: 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 
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 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά μέχρι την Τρίτη 17/07/2018 και ώρα 14:00 μμ. 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: 
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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: 
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας, Κτίριο «Διοίκηση», 1ος Όροφος, 
Γραφείο 3 – Αίθουσα Δημοπρασιών. 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Διακήρυξη αρ. πρωτ. 3084/05-07-2018 
(Ημερομηνία Διενέργειας 18/07/2018 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 17/07/2018 
 

«Προμήθεια ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων 
για τον εμπλουτισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

και τη στήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών» 
 

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. 
• 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 10 της παρούσας. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία 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. 
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ΑΡΘΡΟ 10:  

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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

Α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Δ-Υπόδειγμα) υπογεγραμμένο 
και κατάλληλα συμπληρωμένο από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως τέτοιος νοείται 
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
ή για την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 Σημειώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους 
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του 
ανωτέρω ΤΕΥΔ.  

Β)  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.  

Γ)  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.  

Δ) 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 δήλωση 
με το ως άνω περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων καθώς και 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. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία 
προσφοράς [Παράρτημα Α - Τεχνικές Προδιαγραφές (Βιβλιογραφικά στοιχεία)].  

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία 
προσφοράς και πρέπει να συνοδεύεται από τον ακόλουθο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς,  
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ [€] ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1       

2       

ΣΥΝΟΛΟ   

ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την 
επόμενη μέρα της διενέργειας 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.  
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ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση των υπό 
προμήθεια ειδών, ελεύθερης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα 
Διακήρυξη. 
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 το προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την 
έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 
επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για το 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. 
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 υποβάλλουν 
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη  18/07/2018, στο γραφείο αρ.3 – Αίθουσα Δημοπρασιών 
του Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας, κτίριο «Διοίκηση», 1ος όροφος, από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η 
οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, 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 (προσωρινός ανάδοχος). Το πρακτικό διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή ώστε να 
εγκριθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και στη συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό. 

Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών, από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74):    

1. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο  
    10 της παρούσας και συγκεκριμένα:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε 
περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο εκπρόσωπό τους (σε περίπτωση περισσότερων του ενός 
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νομίμων εκπροσώπων η υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών). Η υποχρέωση αποκλεισμού 
οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γγ) Στις 
περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

γ. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ή του αρμοδίου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 
το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.   

δ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 
προσώπου: 

δ1) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία 
Αστυνομικής Ταυτότητας). 

δ2) σε περίπτωση νομικού προσώπου: έγγραφα σύστασης/ίδρυσης και εκπροσώπησης, 
συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ/επιμελητηρίου από τα οποία να 
προκύπτει η υφιστάμενη κατάσταση του νομικού προσώπου και η νόμιμη εκπροσώπησή του. Σε 
περίπτωση που τα έγγραφα σύστασης/ίδρυσης δεν είναι κωδικοποιημένα θα πρέπει να 
προσκομιστούν οι σχετικές τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε από τα 
ανωτέρω έγγραφα απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να προσκομιστεί και αυτή. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 
19.2 του Ν. 4412/2016, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης.   

Στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει δηλώσει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους όπου το ποσοστό της υπεργολαβίας 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας (οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου) τότε, 
οφείλει να προσκομίζει και για τον υπεργολάβο όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά της παρ. 1.  

Αν δεν προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  Αν κατά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης της παρούσας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής, 
εφόσον είχε προσκομιστεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

8 
 





Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 
 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 
της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των κριτηρίων της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 75 του ιδίου νόμου, η διαδικασία ματαιώνεται.   

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης του άρθρου 105 του ιδίου ως άνω νόμου. 

Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 14:  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 15: 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 16: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο 
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, 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: 
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α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 

β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, και μόνο στην 
περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

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. 

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. 

Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι οι εκατό (100) ημέρες από την υπογραφή της. 

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.      

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.  
Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση των ζητούμενων ειδών, 
έχουν καταργηθεί τα υπό αιτούμενα με την προκήρυξη μοντέλα ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα 
προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, μοντέλα/ 
εκδόσεις, αποδεδειγμένα τουλάχιστον ισάξια ή ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που 
προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια βιβλίων, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης είναι: 

α) Δέκα (10) ημέρες για τα ετοιμοπαράδοτα ξενόγλωσσα ή ελληνόγλωσσα βιβλία. 
β) Σαράντα πέντε (45) ημέρες για τα επί παραγγελία προερχόμενα από την Ευρώπη. 
γ) Εβδομήντα πέντε (75) ημέρες για τα προερχόμενα από τις ΗΠΑ. 
δ) Δεκαπέντε (15) ημέρες για τα επί παραγγελία ελληνόγλωσσα βιβλία. 

Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει τα 
προμηθευόμενα με την παρούσα είδη (βιβλία). 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στην κ. 
Αγνή Σιούλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης (τηλ. 
2321049185 και email: sioulalib@teicm.gr), τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα είδη (βιβλία) εντός της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον 
δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η 
προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο παράδοσης κατά την 
απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο.  
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Σε περίπτωση απώλειας ολόκληρου δέματος ή μέρους του περιεχομένου ενός δέματος ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τους τίτλους εκείνους των βιβλίων που τυχόν 
θα χαθούν ή θα λείπουν με δικά του έξοδα. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤOY ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ  

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων με την παρούσα ειδών θα 
πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή παραλαβής υλικών και υπηρεσιών-εργασιών. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει μέσα σε ένα μήνα τα βιβλία τα οποία θα είναι 
τυχόν κατεστραμμένα ή κακέκτυπα με δικά του έξοδα. Υπαίτια παράβαση αυτού του χρόνου, 
υπόκειται σε κυρώσεις (πρόστιμο) για εκπρόθεσμη παράδοση (άρθρο 207 του Ν. 4412/2016 ).  

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συμβατικού τιμήματος της 
παρούσας, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων, μετά την 
έκδοση του νόμιμου παραστατικού και την προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Δαπανών και 
Κ.Π.Σ. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 12.1259.01 του τακτικού 
προϋπολογισμού του  Οικονομικού έτους 2018  

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που 
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ 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.  

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: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 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 και να αφορούν κάθε μέλος ξεχωριστά. 

Α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης   

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ 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 
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εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, με χρόνο ισχύος τους πέντε (5) μήνες. Σε περίπτωση 
παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. 

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.  

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

ΑΡΘΡΟ 23: 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 
κ.λπ., 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 κ.λπ.) 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 το Ελληνικό 
Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ 
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 

3. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των υπό προμήθεια ειδών μέχρι 
την παραλαβή τους. 

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 
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υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δε 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 Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. 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 24 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Σερρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 25 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από 
το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 26 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 Α,Β,Γ και 
Δ, είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.  

 
 

Ο Αντιπρύτανης  
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Μωϋσιάδης Αναστάσιος 
Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

α/α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ  
ΕΤΟΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ ISBN ΑΝΤΙΤΥΠΑ 

1 Χριστιανός Β., Πανάγος Θ. 
Δημόσιες Συμβάσεις - Ερμηνεία 
κατ' άρθρο Σάκκουλας 2018 978-960-568-782-3 4 

2 
Βλάχου Ε., Ράικος Δ., Σαββίδη 
Ε. 

Δημόσιες Συμβάσεις - Ν. 
4412/2016 - Ερμηνεία κατ' 
άρθρο Σάκκουλας 2018 978-960-568-792-2 2 

3 Μαυρίδης Στυλιανός 

Δημόσιες συμβάσεις και 
πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό 
πλαίσιο Σάκκουλας 2014 978-960-568-183-8 2 

4 Λαναράς Κωνσταντίνος 
Νομοθεσία εργατική και 
ασφαλιστική Σάκκουλας 2018 978-960-568-761-8 2 

5 Σωτηρόπουλος Βασίλης A. 

Υπεύθυνος προστασίας 
δεδομένων Σάκκουλας 2017 978-960-568-726-7 2 

6 Τζιράκη Ε., Αργυρός Ε. κ.ά. 
Υπαλληλικός κώδικας - Ερμηνεία 
κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη 2018 978-960-622-512-3 2 

7 Μαυρομούστακου Η. 
Αξιολόγηση δημοσίων 
υπαλλήλων Νομική Βιβλιοθήκη 2016 978-960-562-517-7 2 

8 Αρχοντάκη Α. 

Αίτηση ανάκλησης αποφάσεων 
στην προσωρινή δικαστική 
προστασία Νομική Βιβλιοθήκη 2018 978-960-622-454-6 2 

9 Γιαρένη Ι. 

Παράβαση καθήκοντος : 
πειθαρχική & ποινική 
προσέγγιση Νομική Βιβλιοθήκη 2012 978-960-272-983-0 2 

10 Καράκωστας Β. 

Η αίτηση ακυρώσεως : 
Ερμηνευτικά Σχόλια και 
Νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη 2018 978-960-622-468-3 2 

11 Συμεωνίδης Ι. 
Η πρόσβαση στα έγγραφα και 
λοιπά στοιχεία της διοίκησης Νομική Βιβλιοθήκη 2018 978-960-622-405-8 2 

14 
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12 Βλαχόπουλος Σπ. … κ.ά. 
Υποδείγματα διοικητικού 
δικαίου - 1ος Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη 2017 978-960-622-357-0 1 

13 Αλαβάνος Ι. … κ.ά. 
Υποδείγματα διοικητικού 
δικαίου - 2ος Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη 2018 978-960-622-455-3 1 

14 Γκλαβά Μαρία 

Οδηγός και εφαρμογές του MS 
Excel με αναλυτικά 
παραδείγματα Δίσιγμα 2016 978-618-5242-00-8 2 

15 Saunders, Lewis, Thornhill 
Μέθοδοι έρευνας στις 
επιχειρήσεις και την οικονομία Δίσιγμα 2014 978-960-9495-39-4 1 

16 Αθανασίου Δημήτριος 
Η σύγχρονη μηχανογραφική 
οργάνωση επιχειρήσεων Δίσιγμα 2015 978-960-9495-65-3 1 

17 Beardsley M.C. Ιστορία των αισθητικών 
θεωριών 

Νεφέλη 1989 960-211-039-2 1 

18 
Φραντζεσκάκης, Ι.Μ., 
Γιαννόπουλος Γ.Α.  

Σχεδιασμός των μεταφορών και 
κυκλοφοριακή τεχνική 

Επίκεντρο 2005 978-960-6647-20-8 1 

19 Natzschka, Henning  
Οδοποιία : σχεδιασμός και 
κατασκευή  Κλειδάριθμος 2014 978-960-461-583-4 1 

20 Καραντώνη Φυλλίτσα Β. 
Κατασκευές από Τοιχοποιία  2η 
έκδ. Παπασωτηρίου 2012 978-960-491-035-9 1 

21 Τριανταφύλλου, Αθανάσιος Χ. 

Ενισχύσεις κατασκευών 
οπλισμένου σκυροδέματος με 
σύνθετα υλικά Gotsis Εκδόσεις 2004 978-960-92177-0-5 1 

22 Τάσιος Θεοδόσιος Π. 
Θεωρία Σχεδιασμού Επισκευών 
και Ενισχύσεων   Συμμετρία 2012 978-960-266-381-3 1 

23 
Ανανιάδου - Τζημοπούλου 
Μαίρη 

Αρχιτεκτονική τοπίου - 
Σχεδιασμός Αστικών χώρων -
Αρχιτεκτονική Αστικού Τοπίου  Ζήτη 2018  978-960-456-501-6 1 

24 

 Σαββαϊδης Παρασκευάς, 
Υφαντής Ιωάννης, Δούκας 
Ιωάννης, Λακάκης 
Κωνσταντίνος 

Τοπογραφία και Χαρτογραφία 
για Αρχιτέκτονες και για 
Αρχαιολόγους Κυριακίδη ΙΚΕ 2016 78-960-599-077-0 1 

25 

Ανδρικοπούλου Ελένη, 
Γιαννακού Αθηνά, Καυκαλάς 
Γρηγόρης, Πιτσιάβα - 
Λατινοπούλου Μάγδα 

Πόλη και πολεοδομικές 
πρακτικές - Νέα αναθεωρημένη 
έκδοση Κριτική 2014 978-960-218-927-6 1 
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26 Οικονόμου Ε. Κωσταντίνος 
Αστική και Λαϊκή κατοικία στην 
ελληνική παράδοση Ζήτη  2013 978-960-456-343-2 1 

27 
Κούγκολος Αθ.,Σαμολαδά 
Μαρία 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τζιόλα 2017 978-960-418-723-2 1 

28 Βογιατζής Κωνσταντίνος 
Περιβαλλοντική Τεχνική και 
Θεσμικό Πλαίσιο Εφαρμογής Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 2014 978-960-266-390-5 1 

29 Γκαζέτας Γ. 
Αλληλεπίδραση Εδάφους - 
Θεμελίου - Κατασκευής Τσότρας Αθανάσιος 2016 978-618-5066-68-0 1 

30 Καββαδάς Μιχαήλ Στοιχεία Εδαφομηχανικής Τσότρας Αθανάσιος 2016 978-618-5066-62-8 1 

31 Κωστόπουλος Σπύρος Δ. Γεωτεχνικές Κατασκεύες Ι Παρίκου Στέλλα & Σια ΟΕ 2008 960-411-563-4 1 

32 Κωστόπουλος Σπύρος Δ. Γεωτεχνικές Κατασκεύες ΙI Παρίκου Στέλλα & Σια ΟΕ 2008 978-960-411-657-7 1 

33 Fardis Michael N. … [κ.ά.] 
Οδηγός σχεδιασμού σύμφωνα 
με τον Ευρωκώδικα 8 Κλειδάριθμος 2011 978-960-461-452-3 1 

34 
Αναγνωστόπουλος Α., 
Παπαδόπουλος Β. Σχεδιασμός των θεμελιώσεων    Συμεών 2016 978-960-9400-50-3 1 

35 Σωτηροπούλου Αναστασία Β. Στατική Ι - Ισοστατικοί φορείς Τζιόλα 2012 978-9604183579 1 

36 Γκαρούτσος Γιάννης Β. 

Μηχανική παραμορφώσιμου 
στερεού ΙΙ: Αντοχή υλικών SPIN 2008 978-9608250215 1 

37 Καλαμπούκας Θόδωρος Αντοχή των Υλικών ΑΛΔΕ Εκδόσεις 2007 978-9608994720 1 

38 
Πρασιανάκης Ι., Κουρκουλής 
Σ. 

Εργαστήρια πειραματικής 
αντοχής των υλικών Συμμετρία 1999 978-9601100050 1 

39 Herr Horst 

Ασκήσεις-λύσεις τεχνικής 
μηχανικής και αντοχής υλικών     

Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 
Εκδόσεις 2000 978-9603312659 1 

40 
Σωτηροπούλου Αν., Πασσά 
Δήμ. 

Αντοχή Υλικών - Εργαστηριακές 
εφαρμογές    Ίων 2003 9604113275 1 

41 
Κουτρουμάνου-Σερέφογλου 
Ελένη Αντοχή Υλικών   Ίων 1995 978-9604054817 1 

42 
Ογγρίνης Κωνταντίνος-
Αλκέτας Μεταβαλλόμενη Αρχιτεκτονική Ίων 2012 9789605080419 1 

43 
Ανανιάδου-Τζημοπούλου, 
Μαίρη 

Αρχιτεκτονική Αστικού Τοπίου. 
Σχεδιασμός Αστικών Χώρων 

Ζήτη 2018 978-960-456-501-6 1 
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44 
Ιωάννου, Βύρων 

Πολεοδομικός σχεδιασμός και 
αρχιτεκτονική της πόλης, 
Εισαγωγή σε βασικές έννοιες. 

Επίκεντρο 2014 978-9604585212 
1 

45 
Νικηφορίδης Πρόδρομος, 
Cuomo, B. Δημόσιος χώρος εν αναμονή 

Ιανός 2018 978-618-5141-42-4 1 

46 
Νικηφορίδης Πρόδρομος, 
Cuomo, B. 

ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ-CUOMO 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 1991-2009 

Ιανός 2009 978-960-6882-20-3  1 

47 Παπαϊωάννου Τάσης Σκέψεις για την αρχιτεκτονική 
σύνθεση 

Ίνδικτος 2015 978-960-518-433-9 1 
48 Συμεών Ανδρέας Ο δημόσιος χώρος της πόλης Ωκεανίδα 2011 978-960-88435-8-5 1 

49 Τομπάζης Αλέξανδρος Οικολογική σκέψη και 
αρχιτεκτονική 

Μέλισσα 2010 978-960-204-308-0 1 

50 Βυζοβίτη, Σοφία Μικροκατοικία: Άτλαντας για 
αρχιτέκτονες               

University Studio Press.  2017 978-960-12-2349-0 1 

51 
Δούση, Μαρία 

Η Αρχιτεκτονική και τα Δομικά 
Συστήματα των Ιστορικών 
Σιδηρών Κατασκευών   

University Studio Press.  2015 9789601222295 
1 

52 Luecke Richard 

Ανθρώπινο δυναμικό: 
Αξιολόγηση και καθοδήγηση  Modern Times 

2009 9606914577 1 

53 Mullins Laurie  

Μάνατζμεντ και οργανωσιακή 
συμπεριφορά  

Utopia  2014 9786188064775 1 

54 Andy Field  
Η Διερεύνηση της Στατιστικής με 
τη Χρήση του SPSS της IBM Προπομπός 2016 978-6185036171 1 

55 Δημέλη Σοφία 
Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης 
των χρονολογικών σειρών ΟΠΑ 2013 978-9609443173 1 

56 Καρλής Δημήτριος 
Πολυμεταβλητή στατιστική 
ανάλυση Σταμούλης 2005 9603515949 1 

57 
Bartholomew, Steele, 
Moustaki 

Ανάλυση πολυμεταβλητών 
τεχνικών στις κοινωνικές 
επιστήμες Κλειδάριθμος 2011 978-9604614417 1 

58 Blanchard Ken  

Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο  Κλειδάριθμος 2008 978-960-461-137-9 1 
59 Βακόλα Μαρία   Διοικώντας τις αλλαγές Σιδέρης  2005 960080348X 1 

60 Βακόλα Μαρία   

Οργανωσιακή ψυχολογία και 
συμπεριφορά    Rosili  

2012 9789608940741 1 
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61 Ζαφειρόπουλος Κώστας 
Εισαγωγή στη στατιστική και τις 
πιθανότητες, 2η έκδοση    Κριτική 2017 978-9605861476 2 

62 Μπούταλης, Γιάννης Σ. 

Ρομποτική : ανάλυση, έλεγχος 
και προγραμματισμός 
ρομποτικών χειριστών σταθερής 
βάσης Κρίκος 2017 978-6188317055 2 

63 Dorf R., Bishop R. 
Σύγχρονα συστήματα 
αυτομάτου ελέγχου Τζιόλα 2017 978-9604187041 2 

64 Βλαχοπούλου, Δημητριάδης 
Ηλεκτρονικό επιχειρείν και 
μάρκετινγκ Rosili  

2014 978-960-7745-32-3 2 
65 Christian Arens … κ.ά. Αποτελεσματική διαφήμιση Rosili  

2015 978-960-7745-38-5 2 

66 
Μπάλτας Γ., 
Παπασταθοπούλου Π. 

Συμπεριφορά Καταναλωτή (2η 
έκδοση) Rosili  

2013 978-960-7745-30-9 2 

67 
Alan Harrison & Remko van 
Hoek 

Logistics μάνατζμεντ και 
στρατηγική  Rosili  

2013 978-960-89407-8-9 1 

68 Cynthia A. Brewer  Designing Better Maps: A Guide 
for GIS Users 

Esri Press  2015 9781589484405 1 

69 Brittney White  Esri Arcgis Associate Study Guide 
for 10.5 

Esri Press  2018 9781589485150 1 

70 

Faheem Iqbal  

Remote Sensing and GIS 
Application for Drought Severity 
Assessment: Using Remote 
Sensing and GIS to Estimate 
Drought Severity  

VDM Verlag Dr. Müller  2010 978-3639303261  1 

71 
Harriet Posner 

Marketing Fashion, Second 
edition: Strategy, Branding and 
Promotion 

Laurence King Publishing 
2015 1780675666 

1 

72 
Keiser, Vandermar, Garner   

Beyond Design: The Synergy of 
Apparel Product Development 
4th Edition 

Fairchild Books 2017 
1501315412 

1 

73 
Tony Morgan 

Visual Merchandising, Third 
edition: Windows and in-store 
displays for retail  

Laurence King Publishing 2016 
1780676875 

1 
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74 
Judy Bell / Kate Ternus 

Silent Selling: Best Practices and 
Effective Strategies in Visual 
Merchandising 5th Edition 

Fairchild Books 2017 
1501315498 

1 

75 Kunz, Karpova, Garner Going Global: The Textile and 
Apparel Industry 3rd Edition 

Fairchild Books 2016 1501307304 1 

76 Solomon, Bamossy et al. Consumer Behaviour: A 
European Perspective 

Pearson Higher Education 2016 1292116722 1 

77 Bette Tepper / Marla Greene Mathematics for Retail Buying Fairchild Books 2016 150131565X 1 

78 Martin Pegler Visual Merchandising and 
Display 

Bloomsbury Academic Fairchild 2018 1501315366 1 

79 BRANNON, E. L. Fashion Forecasting Fairchild Publications, Inc 2000 1563678209 1 

80 BURNS,L D &BRYANT,N The Business of Fashion Fairchild Publications, Inc 1997  1609011104 1 

81 CALLAN, G. O'Hara The Thames & Hudson Dictionary 
of Fashion Designers  

Thames & Hudson 1998 0500203997 1 

82 
FIORE, Anne Marie 

 Understanding Aesthetics for 
the Merchandising & Design 
Professional 

Fairchild Publications, Inc 1997 1-5636-7809-8 1 

83 Kohle, Y. and Nolf, N. Claire McCardell: Redefining 
Modernism 

Abrams 1998 978-0525521198 1 

84 Vinken, B., & Hewson, M.  Fashion Zeitgeist : Trends and 
Cycles in the Fashion System  

Berg 2004 1-84520-044-6 1 

85 Wong, W. Principles of Three-Dimensional 
Design.  

Van Nostrand Reinhold 
Company 1977 978-0-8578-5657-9 1 

86  Loschek, I. When clothes become fashion: 
Design and innovation systems. 

Berg 2009 978-1-84788-367-4 1 

87 Nancy Riegelman 9 Heads (4η έκδοση) Pearson 2012 133156931 1 

88 Basia Szkutnicka Technical Drawing for Fashion: A 
Complete Guide (2η έκδοση) 

Laurence King Publishing 2016 1780678363 1 

89 

Gail Baugh 

The Fashion Designer's Textile 
Directory: A Guide to Fabrics' 
Properties, Characteristics, and 
Garment-Design Potential  

Barron's Educational Series 2011 764146289 1 
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90 Clive Hallett Fabric for Fashion: The Swatch 
Book  (2nd ed.) 

 Laurence King Publishing 2014 1780672330 1 

91 
Gal G., Akisik O., Wooldridge 
W. (Eds.) 

Sustainability and Social 
Responsibility: Regulation and 
Reporting Springer 2018 978-981-10-4501-1 

1 

92 
Eldad Perahia and Robert 
Stacey  

Next Generation Wireless LANs: 
802.11n and 802.11ac 2nd 
Edition Cambridge University Press 2013 978-1107016767 

1 

93 Volnei A. Pedroni 

Finite State Machines in 
Hardware Theory and Design 
(with VHDL and SystemVerilog)  MIT Press 2013 978-0-262-01966-8 

1 

94 
Crockett L.H., Elliot R.A., 
Enderwitz M.A.  The Zynq Book Strathclyde Academic Media 2014 978-0992978709 1 

95 Jason Bakos 
Embedded Systems: ARM 
Programming and Optimization Morgan Kaufmann 2015 978-0128003428 1 

96 Lee Edward, Seshia Sanjit  

Introduction to embedded 
systems, second edition, A 
Cyber-Physical Systems 
Approach MIT Press 2017 978-0-262-53381-2 

1 

97 Jien-Chung Lo 

Modern Digital Designs with 
EDA, VHDL and FPGA terasic 2015 978-9869152907 1 

98 Pong P. Chu 

FPGA Prototyping by VHDL 
Examples: Xilinx MicroBlaze MCS 
SoC Wiley 2017 978-1119282747 

1 

99 Clarence Chio Machine Learning and Security O′Reilly 2018 978-1491979907 1 

100 Andreas Kolokithas 
Hacking Wireless Networks - The 
ultimate hands-on guide 

CreateSpace Independent 
Publishing Platform 2015 978-1508476344 

1 

101 Richard Bejtlich 

Τhe Practice of Network Security 
Monitoring: Understanding 
Incident Detection and 
Response  No Starch Press 2013 978-1593275099 

1 

102 Richard Bejtlich 

The Tao of Network Security 
Monitoring: Beyond Intrusion 
Detection Addison Wesley 2004 978-0321246776 

1 
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103 John Sammons 

The Basics of Digital Forensics: 
The Primer for Getting Started in 
Digital Forensics Syngress 2014 978-0128016350 

1 

104 David B. Cruickshank 

Microwave Material 
Applications: Device 
Miniaturization and Integration ARTECH HOUSE 2016 978-1630811013 

1 

105 Matt Bishop 
Computer Security: Art and 
Science Addison Wesley 2018 978-0321712332 1 

106 
Daphne Koller and Nir 
Friedman 

Probabilistic Graphical Models: 
Principles and Techniques The MIT Press 2009 978-0262013192 1 

107 Peddie, Jon Augmented Reality Springer 2017 978-3-319-54501-1 1 

108 
Korn, Oliver, Lee, Newton 
(Eds.) Game Dynamics Springer 2017 978-3-319-53087-1 1 

109 Kim, SeongPil MATLAB Deep Learning Springer 2017 978-1-4842-2844-9 1 
110 Kramer, Oliver Genetic Algorithm Essentials Springer 2017 978-3-319-52155-8 1 

111 
Minh, Hà Quang, Murino, 
Vittorio (Eds.) 

Algorithmic Advances in 
Riemannian Geometry and 
Applications Springer 2016 978-3-319-45025-4 

1 

112 
Camastra, Francesco, 
Vinciarelli 

Machine Learning for Audio, 
Image and Video Analysis Springer 2015 978-1-4471-6734-1 1 

113 Feris, Lampert, Parikh (Eds.) Visual Attributes Springer 2017 978-3-319-50075-1 1 

114 Kulkarni, Parag 
Reverse Hypothesis Machine 
Learning Springer 2017 978-3-319-55311-5 1 

115 
Aghdam, Hamed, Jahani 
Heravi, Elnaz 

Guide to Convolutional Neural 
Networks Springer 2017 978-3-319-57549-0 1 

116 Diestel, Reinhard Graph Theory Springer 2017 978-3-662-53621-6 1 
117 Wöhler, Christian 3D Computer Vision Springer 2013 978-1-4471-4149-5 1 
118 Peters, James F. Foundations of Computer Vision Springer 2017 978-3-319-52481-8 1 

119 
Pears, Nick, Liu, Yonghuai … 
(Eds.) 

3D Imaging, Analysis and 
Applications Springer 2012 978-1-4471-4062-7 1 

120 Weinmann, Martin 
Reconstruction and Analysis of 
3D Scenes Springer 2016 978-3-319-29244-1 1 

121 Kenichi, Yasuyuki, Yasushi Guide to 3D Vision Computation Springer 2016 978-3-319-48492-1 1 
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122 Abidi, M., Gribok, A., Paik, J. 
Optimization Techniques in 
Computer Vision Springer 2016 978-3-319-46363-6 1 

123 Kutz, Matthew Contextual Intelligence Springer 2017 978-3-319-44997-5 1 

124 
Bellocchio, Borghese, Ferrari, 
Piuri 3D Surface Reconstruction Springer 2013 978-1-4614-5631-5 1 

125 Francis Ching 
Building Construction Illustrated, 
5th Edition John Wiley and Sons Ltd 2014 978-1-118-45834-1 1 

126 Randy Deutsch 

’BIM and Integrated Design - 
Strategies for Architectural 
Practice’’ John Wiley and Sons Ltd 2011 9780470572511 

1 

127 Martin Peck (Ed.) (συλλογικό) 
Modern Concrete Construction 
Manual DETAIL 2014 978-3-95553-205-5 1 

128 
Sedlbauer, Schunck, Barthel, 
Künzel Flat Roof Construction Manual DETAIL 2010 978-3-0346-0658-5 1 

129 Jan Cremers (Ed.),(συλλογικό) 
Building Openings Construction 
Manual DETAIL 2016 978-3-95553-298-7  1 

130 
Eastman, Teicholz, Sacks, 
Liston 

BIM Handbook: A Guide to 
Building Information Modeling 
for Owners, Managers, 
Designers, Engineers and 
Contractors, 2nd Edition John Wiley and Sons Ltd 2011 978-0-470-54137-1 

1 

131 
Stephen Kieran, James 
Timberlake 

Refabricating Architecture: How 
Manufacturing Methodologies 
are Poised to Transform Building 
Construction McGraw-Hill Education 2004 978-0071433211 

1 

132 a+t Research Group 
50 Housing Floor Plans (a+t 
cards) 

A+T Architecture Publishers. 2017 978-84-697-8968-1 1 

133 
Aurora Fernandez Per & Javier 
Mozas 10 Stories of Collective Housing A+T Architecture Publishers. 2013 978-84-616-4136-9 1 

134 Lewis, Tsurumaki, Lewis Manual of Section Princeton Architectural Press 2016 978-1-61689-255-5 1 

135 Colquitt, LePine, Wesson  

Organizational Behavior: 
Improving Performance and 
Commitment in the Workplace 
5th Edition  

McGraw-Hill Education 

2016 1259927660 

1 
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136 Jonathan O'Brien  

Category Management in 
Purchasing: A Strategic Approach 
to Maximize Business 
Profitability KoganPage 2015 978-0749472306  

1 

137 Sherry Gordon  
Supplier Evaluation & 
Performance Excellence  J.Ross Publishing 2008 978-1932159806 1 

138 Neck, Houghton, Murray  

Organizational Behavior: A 
Critical-Thinking Approach 1st 
Edition  SAGE Publications 2016 1506314406 

1 

139 Raymond Andrew Noe 

Employee Training & 
Development 7th Edition  McGraw-Hill Education 2016 978-0078112850 1 

140 Truxillo, Bauer, Erdogan 

Psychology and Work: 
Perspectives on Industrial and 
Organizational Psychology 1st 
Edition  Routledge 2015 1848725086 

1 

141 Fox John 
Using the R Commander: A 
Point-and-Click Interface for R Chapman and Hall/CRC 2016 978-1498741903 1 

142 Colin Miles 
100 Great Social Media 
Marketing Ideas  Marshall Cavendish International  2017 978-9814634359 1 

143 Forrestal, Vella  

Using Twitter to Build 
Communities: A Primer for 
Libraries, Archives, and 
Museums  Rowman & Littlefield Publishers 2018 978-1538106044 

1 

144 Russell, Mikhail  

Mining the Social Web: Data 
Mining Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Google+, GitHub, and 
More O'Reilly Media 2018 978-1491985045 

1 

145 Regina Luttrell 

Social Media: How to Engage, 
Share, and Connect Third Edition Rowman & Littlefield Publishers 2018  978-1538110799 1 

146 
Peter D. Nyheim   Daniel J. 
Connolly  

Technology Strategies for the 
Hospitality Industry, 3rd Edition Pearson 2018 978-0134484495 1 

147 
Adedeji B. Badiru, Sharon C. 
Bommer  

Work Design: A Systematic 
Approach CRC Press 2017 1138731765 1 

148 
Goleman, McKee, George, 
Ibarra  

HBR Emotional Intelligence 
Boxed Set (6 Books)  Harvard Business Review Press  2018 1633696219 1 
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149 
Goleman, Drucker, 
Christensen, Porter  

HBR's 10 Must Reads Ultimate 
Boxed Set (14 Books)  Harvard Business Review Press 2017 1633693155 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 Ημερομηνία: ….-….-2018              
Αριθμ. Πρωτ:     …………… 

 
ΣΥMBAΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ  

(μετά από διενέργεια διαγωνισμού) 

Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι,  

αφενός το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στις Σέρρες, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
κ. Μωϋσιάδη Αναστάσιο, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του 
Ιδρύματος, βάσει της αριθμ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφασης του 
Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ, Καθηγητή Δημητρίου Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης – 
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ”, η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 4431/τ.Β΄/15.12.2017), ΑΦΜ 
090213745, ΔΟΥ Σερρών,   

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

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:  
Ο πρώτος συμβαλλόμενος, αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την «Προμήθεια ελληνόγλωσσων 
και ξενόγλωσσων βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας και τη στήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών», όπως τα είδη αυτά 
περιλαμβάνονται τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές του ………………… Διαγωνισμού που διενεργήθηκε 
την ………………, όσο και στην από ..................... τεχνική προσφορά του δεύτερου συμβαλλομένου - 
προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας σύμβασης. Στο δεύτερο 
συμβαλλόμενο κατακυρώθηκε η εν λόγω προμήθεια σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ................... 
απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο προμηθευτής πρόκειται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στην κ. Αγνή Σιούλα, 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης (τηλ. 2321049185 και email: 
sioulalib@teicm.gr). Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας. Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και 
αναλαμβάνει να εκτελέσει την ως άνω περιγραφόμενη προμήθεια σε: 

α) Δέκα (10) ημέρες για τα ετοιμοπαράδοτα ξενόγλωσσα ή ελληνόγλωσσα βιβλία. 
β) Σαράντα πέντε (45) ημέρες για τα επί παραγγελία προερχόμενα από την Ευρώπη. 
γ) Εβδομήντα πέντε (75) ημέρες για τα προερχόμενα από τις ΗΠΑ. 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Διεύθυνση:Τέρμα Μαγνησίας 
                    621 24 Σέρρες 
Πληρ.         :Τ.Μ.Α.Π.Π. 
 Τηλ:           (23210) 49106, 49156 
 Fax:           (23210) 46556 
Email:         prom@teicm.gr 
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δ) Δεκαπέντε (15) ημέρες για τα επί παραγγελία ελληνόγλωσσα βιβλία. 

Σε περίπτωση απώλειας ολόκληρου δέματος ή μέρους του περιεχομένου ενός δέματος ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τους τίτλους εκείνους των βιβλίων που τυχόν 
θα χαθούν ή θα λείπουν με δικά του έξοδα. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει μέσα σε ένα μήνα τα βιβλία τα οποία θα είναι 
τυχόν κατεστραμμένα ή κακέκτυπα με δικά του έξοδα. Υπαίτια παράβαση αυτού του χρόνου, 
υπόκειται σε κυρώσεις (πρόστιμο) για εκπρόθεσμη παράδοση (άρθρο 207 του Ν. 4412/2016 ).  

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει σε εκατό (100) ημέρες 
από αυτήν.  

Ο προμηθευτής θα εκτελέσει την παραπάνω περιγραφόμενη προμήθεια, 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 Ιδρύματος, Οικονομικού έτους 2018 ΚΑΕ 1259.01. 

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) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.   

γ) Η προβλεπόμενη από το Ν. 4412/2016, άρθρο 350 παρ. 3 κράτηση για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  

Η ως άνω συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 της διακήρυξης. 

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, χρονικής 
διάρκειας πέντε (5) μηνών. 

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. 

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 των Σερρών. 

Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του πρώτου των συμβαλλομένων. 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ΄ αριθμ. 17/2018 διακήρυξη.  

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο Αντιπρύτανης  

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 

Καθηγητής 

Ο Προμηθευτής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Τo TEI Kεντρικής Μακεδονίας 

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 της προμήθειας) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το 
συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό ……….. διακήρυξη 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 Δ 

 

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 φορέα  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: [TEI Κεντρικής Μακεδονίας] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99219571] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Τέρμα Μαγνησίας,Σέρρες,62124] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κουδέρης Κωνσταντίνος] 
- Τηλέφωνο: [(23210)49106, 49156] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [prom@teicm.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.teicm.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): «Προμήθεια ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων για τον εμπλουτισμό της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και τη στήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των 
φοιτητών» CPV 22113000-5 [Βιβλία βιβλιοθήκης]  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………………..] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [OXI] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση; 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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: 

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους; 

[] 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 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
γ) [……] 

 

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 …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

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).  

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  

 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
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): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 

 

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 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
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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 ; 

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):  
[……][……][……] 
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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 δικαίου; 

[] 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: […….............] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:  
[…] 
Ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α 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 
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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 
εγκατάστασής; 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): […] 
[…] […] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσής για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 
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προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και 
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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