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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 11/7/2017
Α. Π. : 12238

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Μαρούλης – Ι. Κορρές
Τηλ.: 210-3736056, 210-3736146
Fax: 210-3229541
email: maroulis_a@mintour.gr
korres_i@mintour.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Α.Σ.Τ.Ε. ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018»
Κωδ. CPV : 22112000-8

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Α.Σ.Τ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Ή ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κωδ. CPV :
22112000-8
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 125.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%)
(117.924,52 € + 7.075,48 € Φ.Π.Α)

Ημερομηνία αποστολής
δημοσίευσης στον Ημερήσιο
Τύπο
24-07-2017

Ημερομηνία αποστολής
δημοσίευσης στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ)
24-07-2017
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Ημερομηνία ανάρτησης
στη διαδικτυακή πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ
25-07-2017
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98/Α).
2. Το Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ/147/Α’/08-08-2016).
4. Το Ν. 2859/2000 «Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας» (ΦΕΚ 248/Α/2000) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Το άρθρο 12 του Ν. 3833/11-03-2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α15-03-2010).
6. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4210/2013
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. (ΦΕΚ
254/Α/2013).
7. Τις διατάξεις της αρ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3270/11-10-04 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ
187/Α/11-10-04).
9. Το Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 179/Α/29-08-14), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το Ν. 4305/2014(ΦΕΚ 237/Α/31-10-14) & το Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ125/Α/2016)
Κεφάλαιο Ε΄ «Ρυθμίσεις για Θέματα Τουρισμού».
10. Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης &
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016).
11. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/0511-2016).
12. Tην υπ’ αρ. 23214/05-12-2016 Κ.Υ.Α. του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού «Διορισμός της
Γενικής Γραμματέως Κουρνέτα Ευρυδίκης του Παναγιώτη στο Υπουργείο Τουρισμού» (ΦΕΚ
680/Υ.Ο.Δ.Δ./09-12-2016).
13. Την υπ’ αρ. 23624/09-12-2016 (ΦΕΚ 4008/Β΄/14-12-2016) Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, με
θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Τουρισμού, στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Τουρισμού και στους Προϊσταμένους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
(Α.ΣΤ.Ε.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)».
14. Την ανάγκη για την προμήθεια 5.995 βιβλίων (57 τίτλοι) για τις ανάγκες των σπουδαστών των Α.Σ.Τ.Ε.
του Υπουργείου Τουρισμού, εκπ. έτους 2017-2018.
15. Το υπ΄ αριθ. 131/30-01-17 Υ.Σ. της Δ/νσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
16. Το υπ΄ αρ. 295/24-02-2017 πρωτογενές αίτημα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης
(ΑΔΑΜ: 17REQ005890484 2017-03-08).
17. Την υπ’ αρ. 4409/10-03-2017 (ΑΔΑ: 6ΟΡΝ465ΧΘΟ-5Λ4, ΑΔΑΜ: 17REQ005909083 2017-03-13)
απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με α/α 20187 στο βιβλίο Εγκρίσεων Εντολών Πληρωμής,
ποσού 125.000,00 €, στον ΚΑΕ 1123, με Ειδικό Φορέα 45/110, οικονομικού έτους 2017.

[2]

ΑΔΑ: 7Δ82465ΧΘΟ-ΧΗ9
17PROC001693632 2017-07-14

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια βιβλίων που διανέμονται στους
σπουδαστές των Α.Σ.Τ.Ε. (Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου και Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης) του Υπουργείου Τουρισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus .gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus .gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, που ορίζει η παρούσα
προκήρυξη, στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στα
άρθρο 36 -37 του Ν.4412/2016, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013. Τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει της
παρούσας Διακήρυξης εντύπως, θα πρέπει να αποσταλούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στη Δ/νση: Υπουργείο Τουρισμού, Δ/νση Διοικητικού-Τμήμα
Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού-Εγκαταστάσεων, Λεωφόρος Αμαλίας 12, 10557 Αθήνα.
Προσφορές, που κατατίθενται μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και αν τυχόν
έχουν υποβληθεί εντύπως κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/2013
επιστρέφονται από την υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστούν. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα,
αλλά και με καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται παρακάτω.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερεις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 05-09-2017 και ώρα 11:00
π.μ.
Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί: α) στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β) σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του ελληνικού τύπου.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί: α) στο ΚΗΜΔΗΣ, β) στο ΕΣΗΔΗΣ και γ) στην ιστοσελίδα www.gnto.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/αναδόχους (με κατανομή των εξόδων
αναλογικά των ποσοστών ανάληψης της προμήθειας).
Κάθε θέμα, που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή, ρυθμίζεται από τις προαναφερόμενες διατάξεις.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, δύνανται να λαμβάνουν γνώση των όρων της
διακηρύξεως και των επί μέρους παραρτημάτων αυτής, είτε ηλεκτρονικά, είτε από το Τμήμα Προμηθειών &
Διαχείρισης Υλικού-Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Τουρισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.gnto.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης έως και δέκα (10) ημέρες πριν τη
διενέργεια του διαγωνισμού. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους προμηθευτές.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Τυχόν
ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου ή της δημοσιευθείσας Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οι όροι που αναφέρονται από την παρούσα διακήρυξη προσδιορίζονται εννοιολογικά ως ακολούθως:
Αναθέτουσα Αρχή /Αναθέτων: Το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αμαλίας 12,
Τ.Κ. 10557.
Διακήρυξη: Η παρούσα διακήρυξη.
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Έργο: «Προμήθεια εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες των σπουδαστών των Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου
Τουρισμού, εκπαιδευτικού έτους 2017-2018».
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση
των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για τον σκοπό
αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Προσφέρων: Οποιοδήποτε πιστοποιημένο εγγεγραμμένο στο ΕΣΗΔΗΣ ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ή ομάδα προσώπων, Κοινοπραξίες, Ενώσεις Προμηθευτών ή Συνεταιρισμοί, χωρίς να
υποχρεωθούν να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, που θα
συμμετέχουν στο διαγωνισμό και θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με
την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά. Στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
Προσφέροντα- δύναται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από
τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων,
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλα τα μέλη που αποτελούν την
Κοινοπραξία ή την Ένωση Προσώπων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.),
ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.
Ανάδοχος: Ο Προσφέρων, που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με
τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση κάθε
επιμέρους ενότητας του έργου στον Ανάδοχο.
Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται
μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης για το σύνολο ή μέρος της προμήθειας.
Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή συνολική δαπάνη για την υλοποίηση
της προκηρυσσόμενης προμήθειας.
Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το σύνολο ή μέρος της προμήθειας.
Επιτροπές Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για
την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων της
προμήθειας.
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και οι υπότιτλοι τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν
λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους
πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Διακήρυξη και διαθέτουν
την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις
και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές, που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή
περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν
επηρεάζουν την έκταση του έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα
δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης
μεταχείρισης των Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τη Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη
αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία, που είναι δυνατό
να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Υπουργείο Τουρισμού διενεργεί τον διαγωνισμό για την προμήθεια εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες
των σπουδαστών των Α.Σ.Τ.Ε., για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 22112000-8
Επισημαίνεται, ότι μπορεί να δοθούν προσφορές για ένα, μερικά ή για όλα τα είδη (τίτλους βιβλίων) του
Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης, επί συνόλου 57 τίτλων βιβλίων.
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
β) Συνεταιρισμοί,
γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή Προσφορά,
δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών και
ε) Κάθε προσφέρων, που σύμφωνα με την χώρα καταγωγής του (της Ε.Ε.) έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα
να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρούν τους όρους
της παρούσας προκήρυξης.
Όσοι δικαιούνται συμμετοχής κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να λειτουργούν και να έχουν συσταθεί σύμφωνα
με τη νομοθεσία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), όπως και χωρών
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ-«Aggrement on
Government Procurement (GPA)» του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από
την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς
συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ καθώς και στο εσωτερικό των χωρών που είναι
συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα της προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, σχετικών με
το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των ως άνω κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο
εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι
συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της
παραπάνω παραγράφου και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την
καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε
περισσότερες της μίας υποψηφιότητες, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες
συμμετέχει από το Διαγωνισμό. Η ίδια απαγόρευση καταλαμβάνει και τους προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995, όπως αυτό ισχύει.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν είναι υποχρεωμένες να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή της προσφοράς. Στην περίπτωση επιλογής και κατακύρωσης του διαγωνισμού σε Ένωση ή σε
Κοινοπραξία είναι δυνατόν, εν όψει της υπογραφής της σύμβασης, να υποχρεωθούν να λάβουν ορισμένη
νομική μορφή, εφ’ όσον ήθελε κριθεί από τον Αναθέτοντα, ότι αυτή είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.Οι εταίροι των ενώσεων ή κοινοπραξιών υπόκεινται στους ίδιους όρους και στις ίδιες υποχρεώσεις με τον
συμβαλλόμενο προμηθευτή.
Στη συνέχεια της παρούσας Διακήρυξης, ο όρος διαγωνιζόμενος / Προμηθευτής / Ανάδοχος ή
διαγωνιζόμενοι / Προμηθευτές /Ανάδοχοι ή υποψήφιος Προμηθευτής/Ανάδοχος / Προμηθευτές /Ανάδοχοι
αφορά σε όλες τις αμέσως προηγουμένως αναφερθείσες κατηγορίες.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι ανάδοχοι) απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
-Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το σύνδεσμο «Εγγραφείτε
ως οικονομικός φορέας» την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) και ταυτοποιούνται ως εξής:
1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με τη
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
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TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
2. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών.
3. Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την ΓΓΕ
αποστέλλοντας:
Α. είτε Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική
Β. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται, στο Παράρτημα XΙ του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τους
προβλεπόμενους όρους στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφή υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής
πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
- Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.
4.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΩΣΕΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ
Οι Ενώσεις ή Κοινοπραξία/ες υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους παρέχοντες υπηρεσίες, που αποτελούν την Ένωση, ή την Κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται και να
οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης ή της
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την
ίδια τιμή.- Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να
προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του ανά περίπτωση αρμοδίου
οργάνου του Αναθέτοντα.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν προσφορά.
4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.
4.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.
4.5. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ
A. (1) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν
εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις ή ευρίσκονται σε αντιδικία με αυτό.
(2) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες και υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου με
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.
(3) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής.
(4) Όσοι έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για
έναν από τους ακόλουθους λόγους:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική oργάνωση, όπως αυτή 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),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (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),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α· 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α` 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του συμμετέχοντα,
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
B. (1) Οποιοσδήποτε συμμετέχων, εφ’ όσον η Αναθέτουσα Αρχή:
α) γνωρίζει ότι αυτός έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) δύναται να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την
καταβολή φόρων, ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Εάν ο συμμετέχων 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.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους, ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους.
(2) Οποιοσδήποτε συμμετέχων:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
β) εάν ο συμμετέχων τελεί υπό πτώχευση, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, ή από το δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από εθνικές
διατάξεις νόμου
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
συμμετέχων συνήψε συμφωνίες με άλλους συμμετέχοντες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν
δύναται να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των προσφερόντων κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016,
δεν δύναται να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου
εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.
ζ) εάν ο συμμετέχων έχει επιδείξει σοβαρή, ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,
η) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, που
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή
θ) εάν ο συμμετέχων 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
ι) εάν ο συμμετέχων επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση.
Γ. Οι Ενώσεις Προσώπων ή οι Κοινοπραξίες, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις
αποκλεισμού, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
Δ. Οι συμμετέχοντες, όταν συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις αποκλεισμού της παρούσας
παραγράφου στο πρόσωπο τρίτων φορέων που παρέχουν προς αυτόν οικονομική, χρηματοοικονομική ή
τεχνική ικανότητα.
Ε. Φορείς που υποβάλουν προσφορά και περιλαμβάνουν στην ομάδα έργου τους ή στους υπεργολάβους
τους πρόσωπα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με
οποιαδήποτε μορφή σχέση συνεργασίας (π.χ. σύμβαση εργασίας ή έργου) με την Αναθέτουσα Αρχή,
συμπεριλαμβανομένων δημοσίων υπαλλήλων και μελών της Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
ΣΤ. Οποιοσδήποτε συμμετέχων εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω
παραγράφους δύναται να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, εάν δε τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, δεν αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία. Προς τούτο αποδεικνύει ότι έχει
δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες, που προκλήθηκαν από ποινικό αδίκημα ή
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους συμμετέχοντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος, εάν δε τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται σε αυτούς το σκεπτικό της σχετικής. Συμμετέχων που έχει αποκλειστεί, με
τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από την παρούσα παράγραφο κατά την περίοδο του
αποκλεισμού, που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Ζ. α) Η αναθέτουσα Αρχή, οσάκις τούτο απαιτείται, δύναται να ζητά από τους συμμετέχοντες να υποβάλλουν
έγγραφα που αναφέρονται στην προσωπική τους κατάσταση ή, εφόσον αμφιβάλλει ως προς την προσωπική
κατάστασή τους, να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες, που θεωρεί απαραίτητες
για την προσωπική κατάσταση των συμμετεχόντων, εάν δε αφορούν συμμετέχοντα εγκατεστημένο σε κράτος
άλλο από εκείνο της αναθέτουσας αρχής, τότε η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά την συνεργασία των
αρμοδίων αρχών.
β) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της και ανεξάρτητα από το στάδιο που
βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά συμμετέχοντα ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.
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ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά μαζί με την
προσφορά του στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» επί ποινή
αποκλεισμού, εγκαίρως και προσηκόντως τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf.
(1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 παρ.7.2. της παρούσας. Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf. και
προσκομίζεται από αυτόν υποχρεωτικά στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του.
(2) Νομίμως συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το οποίο υπέχει θέση Ενημερωμένης Υπεύθυνης
Δήλωσης με τις προβλεπόμενες συνέπειες του Ν.1599/1986.
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψηφιακά:
• στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα,
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,
• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι εάν:
α) ο συμμετέχων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ.2 του Ν. 4412/2016, η
ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από κάθε ένα από τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.
β) ο συμμετέχων επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων,
υποχρεούται να προσκομίζει την ανωτέρω δήλωση και από τους εν λόγω φορείς.
(3) οι συμμετέχοντες, εφόσον συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
(4) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της προσφέρουσας εταιρείας
με το σκοπό να εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό και να παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο/άτομα η
εξουσιοδότηση για να υπογράψει/υπογράψουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά,
καθώς και να καταθέσει/καταθέσουν την προσφορά και να παραστούν/παραστεί κατά την αποσφράγισή
της.- Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών αντίστοιχο πρακτικό του Δ.Σ. ή του αντίστοιχου οργάνου κάθε μέλους
της ένωσης, το οποίο επιπλέον θα πρέπει να εγκρίνει τη σύμπραξη με τα άλλα μέλη της Ένωσης, το ποσοστό
συμμετοχής της κάθε μίας στον προϋπολογισμό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης, καθώς
και τον ορισμό κοινού εκπροσώπου για την υπογραφή, κατάθεση και παράσταση κατά το άνοιγμα της
προσφοράς της Ένωσης.
(5) Κωδικοποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του μέχρι την
ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, ως και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου τούτο απαιτείται
από το νόμο.
(6) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής περί μη λύσεως της εταιρείας, ως και πιστοποιητικό μεταβολών, και
στην περίπτωση φυσικών προσώπων Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από την Αρμόδια ΔΟΥ ως και βεβαίωση
για τυχόν μεταβολές.
(7) Οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο και νομιμοποιητικό έγγραφο από τα οποία θα αποδεικνύεται
το δικαίωμα δέσμευσης με την υπογραφή τους και μόνον κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας των Ο.Ε., Ε.Ε. ΙΚΕ,
Α.Ε. και Ε.Π.Ε. των εκάστοτε εξουσιοδοτούμενων προσώπων, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από το
προσκομιζόμενο καταστατικό.
(8) Σε περίπτωση που οι προσφέροντες θα αναθέσουν μέρος του έργου με μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
πρέπει να προσδιορίσουν στην προσφορά του το τμήμα εκείνο της σύμβασης που θα ανατεθεί στους τρίτους,
ενώ στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και δήλωση (υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του
άρθρου 8 του Ν.1599/86)του νομίμου εκπροσώπου του υπεργολάβου- τρίτου, με την οποία θα δηλώνεται
ότι: α) αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την δήλωση και β) αποδέχεται πλήρως τους όρους
του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο υπεργολάβος- τρίτος είναι νομικό πρόσωπο η δήλωση (υπέχουσα
θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86) του θα συνοδεύεται από Πρακτικό του Δ.Σ. στο
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οποίο θα εμπεριέχεται απόφαση με την οποία θα αναγνωρίζεται ως έγκυρο και δεσμευτικό το περιεχόμενο
της ως άνω δήλωσης.
(9) Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, στην οποία θα αναγράφουν τον Α/Α των Ειδών για τα οποία
καταθέτουν προσφορά.
5.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:
Α) Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf., το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
ψηφιακά υπογεγραμμένα.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο
αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
5.3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και
με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια (με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στα
αγγλικά χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική).
Οι προσφέροντες υποβάλλουν τα στοιχεία, τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική
διαδικασία (εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς
κλπ.) και τις υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρονικά υπό τη μορφή αρχείου pdf. και στη συνέχεια η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, και τυχόν δικαιολογητικά και στοιχεία, που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον
ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν
εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, πλην των ΦΕΚ., στο Γραφείο Προμηθειών του
Αναθέτοντα με διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά. Όσα εκ των δικαιολογητικών παράγονται από τον προσφέροντα υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα
στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των
προσφορών.
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά
και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες
αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων τους. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς
φορείς κλπ.
5.4. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να ζητήσει συμπληρώσεις
και αποσαφηνίσεις επί των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, που αφορούν την
χρηματοπιστωτική και τεχνική ικανότητα των υποψηφίων και οι προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν
μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.
ΑΡΘΡΟ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον υποφάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
Οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στο
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf., το οποίο
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υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα, ενώ πρέπει να ταυτίζονται πλήρως τα
στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
7.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997
και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Δύνανται, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση.
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να δύναται να ερευνά, εάν πράγματι υπάρχει, ή εάν είναι νόμιμη, η απαίτηση (κύρια
οφειλή).
Στις εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να αναγράφονται όλοι οι πιο κάτω αναφερόμενοι αναλυτικά επιμέρους
όροι, άλλως θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, στην περίπτωση που θα γίνεται, είτε ολική, είτε μερική
παραπομπή στο νόμο και στις οικείες διατάξεις.
7.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.2.1. Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν σε
πρωτότυπο Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α. για το σύνολο του έργου που πρόκειται να
εκτελεστεί, είτε για κάθε είδος που συμμετέχουν σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης (Από τον Πίνακα με τα
ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης υπολογίζεται
το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για το κάθε είδος ξεχωριστά. Επισημαίνεται, ότι το συνολικό ποσό της
εγγύησης συμμετοχής προκύπτει από το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών για τα προσφερόμενα είδη του ως
άνω πίνακα).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ισχύει για τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την
επόμενη της αποσφράγισης των προσφορών.
Στην περίπτωση, που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή δύναται, πριν τη λήξη της,
να ζητήσει από τον προσφέροντα την παράταση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
7.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά επί ποινή απαραδέκτου το σύνολο των
όρων και στοιχείων της παρούσης παραγράφου, αποκλειόμενης ρητά της παραπομπής σε διατάξεις νόμων:
(α) Την ημερομηνία έκδοσης, (β) Τον εκδότη, (γ) Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται, (δ) Τον
αριθμό της εγγύησης, (ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, (στ) Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, (ζ) Τα στοιχεία της διακήρυξης (αύξων
αριθμός, αριθμός πρωτοκόλλου, τίτλος, ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η) την ημερομηνία λήξης
ή τον χρόνο ισχύoς της, (ι) Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως.
ΙΙ. 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 την Αναθέτουσα Αρχή.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης μετά από
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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7.2.4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται μετά:
Α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
Β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή της έκδοσης απόφασης επ’ αυτών.
7.2.5. Στην περίπτωση, κατά την οποία, εκείνος, στον οποίο κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης, ή αρνηθεί να υπογράψει αυτή, ή να
καταθέσει εμπρόθεσμα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε
άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει αυτοδίκαια η εγγύηση συμμετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.
7.2.6. Περαιτέρω, η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, αν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες
σχετικά με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
7.3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει:
α) Την ημερομηνία έκδοσης, (β) Τον εκδότη, (γ) Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται, (δ) Τον
αριθμό της εγγύησης, (ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, (στ) Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦ.Μ. και τη
διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, (ζ) Τα στοιχεία της διακήρυξης (αύξων
αριθμός, αριθμός πρωτοκόλλου, τίτλος, ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) και τον αριθμό της
σχετικής σύμβασης και το προς υλοποίηση αντικείμενο η) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύoς της,
(ι) Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως.
ΙΙ. 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 την Αναθέτουσα Αρχή.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης μετά από
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του
έργου κατά δύο (2) μήνες.
Σε περίπτωση παράτασης του αρχικού συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου, θα παρατείνεται για το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο χρόνος ισχύος της εν λόγω εγγυητικής επιστολής και θα μετατίθεται η
ημερομηνία λήξης της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική και ποσοτική παραλαβή του έργου
και την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων ή ελαττωμάτων από τον προμηθευτή και αφού προηγηθεί
εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων αμφοτέρων των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση συμπεφωνημένης
τμηματικής παράδοσης του έργου, οι εγγυήσεις θα αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί
στην αξία μέρους του έργου που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις, ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη σταδιακή
αποδέσμευση.
7.4. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών ή Κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, που ορίζει η παρούσα
προκήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την διαδικασία, ως ορίζεται στα
άρθρα 36 - 37 του Ν.4412/2016.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν τα στοιχεία, τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική
διαδικασία ( εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς
κλπ.) και τις υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρονικά υπό τη μορφή αρχείου pdf. και στη συνέχεια η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, και τυχόν δικαιολογητικά και στοιχεία, που είτε δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον
ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, είτε δεν έχουν
εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, στο Υπουργείο Τουρισμού (Υπόψη Τμήματος
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού- Εγκαταστάσεων) με διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Για όσα εκ των δικαιολογητικών φέρουν ψηφιακή υπογραφή,
δεν απαιτείται θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα.
8.2. Περιεχόμενα Προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας υποφάκελος* με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» και (β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά».
*υποφάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Ο υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
Ο υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει τα έγγραφα που αναφέρονται στο
άρθρο 6 της παρούσης.
8.3. Αποσφράγιση Προσφορών
8.3.Α. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε 2 στάδια με την
εξής διαδικασία:
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Η Αναθέτουσα αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
8.3.Β. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 05-09-2017 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Αναθέτοντα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών υποφακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών
προσφορών, εκείνων των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των λοιπών
στοιχείων αυτών. αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων,
σε ημερομηνία και ώρα, που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς εγκαίρως.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Η αποσφράγιση των φακέλων που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα
οριζόμενα ανωτέρω, γίνεται αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μονογράφει όλα τα στοιχεία του καθενός φακέλου ανά φύλλο. Οι
προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των εγγράφων
στοιχείων των προσφορών εκπροσωπούμενοι από εκπρόσωπό τους ο οποίος θα πρέπει να κατέχει σχετική
προς αυτό εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής των φακέλων αυτών,
υφίσταται λόγος αποκλεισμού του προσφέροντος.

[13]

ΑΔΑ: 7Δ82465ΧΘΟ-ΧΗ9
17PROC001693632 2017-07-14

Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των
οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών, που αποσφραγίστηκαν, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών («Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»,
«Οικονομική Προσφορά»), η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
Τα έγγραφα, που κατατίθενται και εντύπως εντός της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας σε σφραγισμένο
φάκελο, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια επιτροπή ανά φύλλο.
8.3 Γ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα της
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή, ή όχι, όλων των
δικαιολογητικών και στοιχείων τεκμηρίωσης και ιδίως:
1) Ελέγχει και αξιολογεί τους κατά περίπτωση φακέλους και υποφακέλους των προσφορών
2) Συντάσσει και υπογράφει, τα κατά περίπτωση, πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των
προσφορών.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, ο Αναθέτων δύναται να καλεί εγγράφως τους
συμμετέχοντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της
παρούσας, που έχουν υποβάλει, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής τους
προσφοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση
υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες με πρωτοβουλία τους χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική πρόσκληση από
τον Αναθέτοντα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι διευκρινίσεις ή οι συμπληρώσεις αφορούν μόνον τις ασάφειες, τις επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλματα, που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των φακέλων των
προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως
προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που
θεσπίζονται με τον νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Με τα ανωτέρω δεν
επιτρέπεται μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης,
αλλά μόνο η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών, που
έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση της ως άνω παραγράφου δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
μεταχείριση των συμμετεχόντων, ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου συμμετέχοντα
στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία δεν θα είναι μικρότερη των επτά (7)
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, να ζητήσει έγγραφη διευκρίνιση του περιεχομένου
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις
παραλείψεις, ή πρόδηλα τυπικά, ή υπολογιστικά σφάλματα, τα οποία κατά την κρίση του δύνανται να
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς
ή τη μεταβολή στην κατάταξη των προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να
προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση με τις λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον συμμετέχοντα, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους,
είναι υποχρεωτική για τον Αναθέτοντα, εάν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών
των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
Σε περίπτωση, που οι τυχόν διευκρινίσεις δεν προσκομισθούν ή προσκομισθούν μη προσηκόντως εντός της
ταχθείσας προθεσμίας, η προσφορά απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες οι
διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν, ενώ η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά.
8.3.Δ. Ο Αναθέτων εκδίδει τις αντίστοιχες αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους
ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας.
8.4. Αξιολόγηση Προσφορών
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τα εξής:
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• Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς.
Η Επιτροπή διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της απορρίπτει εκείνες τις προσφορές, που τα
προσκομισθέντα δικαιολογητικά τους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, ή τα προσκομισθέντα
είναι ελλιπή και οι συμμετέχοντες αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, οι δε προσκομισθέντες
φάκελοι οικονομικής συμμετοχής επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, εγκρίνονται από τον Αναθέτοντα με την
έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης, η οποία γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη αυτών κατά το πρώτο στάδιο, ο
Αναθέτων ορίζει την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει τους
συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.
• Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς.
Στο επόμενο στάδιο αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή οι (υπο)φάκελοι των
Οικονομικών Προσφορών, όσων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, σύμφωνα με το περιεχόμενο του
φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται
εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης
της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση
προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή Διαγωνισμού
αποφασίζει την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην καταχώριση και αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών και
κατατάσσει τις προσφορές με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της τιμής. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Σε περίπτωση ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών ακολουθείται
από την αρμόδια Επιτροπή η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 90 του ν.4412/2016.
Με μέριμνα του Αναθέτοντα γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφαση του αρμοδίου
οργάνου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη αυτών η Αναθέτουσα Αρχή
ενημερώνει ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον προσωρινό ανάδοχο να προβεί στην υποβολή των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
• Τελική Αξιολόγηση.
Με την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει με
αιτιολογημένη απόφασή της τον τελικό Πίνακα Κατάταξης-Πρακτικά των συμμετεχόντων κατά φθίνουσα
σειρά αξιολόγησης, χωρίς ΦΠΑ από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή
Ανάδοχος του έργου, τα οποία και διαβιβάζει στον Αναθέτοντα για την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης απόφασης, την οποία κοινοποιεί στον αναδειχθέντα Ανάδοχο του έργου.
• Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα.
Οι συμμετέχοντες που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 (Α΄45) και των
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).
ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων ειδοποιεί εγγράφως, μέσω του συστήματος, τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), να υποβάλει
ηλεκτρονικά τα επιμέρους δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται κατωτέρω, εντός προθεσμίας δέκα πέντε
(15) ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,
ήτοι:
Α) απόσπασμα, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την γνωστοποίηση της ως άνω
ειδοποίησης, του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις του άρθρου 4.5.Α. της παρούσας διακήρυξης.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά
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αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, ως αποδεικτικό
στοιχείο για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 4.5.(Β).1. της παρούσας
διακήρυξης (ήτοι πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ως και προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Στην περίπτωση που δεν
υπόκεινται σε υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης προσκομίζουν δήλωση (υπέχουσα θέση υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86) στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν είναι σε ασφάλεια επικουρικών
ταμείων).
Γ) Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ως άνω γνωστοποίηση της πρόσκλησης, που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, ως αποδεικτικό στοιχείο ότι ο
συμμετέχων δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
Δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του
συμμετέχοντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και
αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης. Άλλως και σε κάθε περίπτωση Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασης του
συμμετέχοντα, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή
σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την γνωστοποίησης της άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων Β’ και Γ’ του παρόντος άρθρου, αν το κράτος-μέλος ή η χώρα, όπου είναι
εγκατεστημένος ο συμμετέχων, δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.5.(Β).1. και 4.5.(Β).2.β)
της παρούσας διακήρυξης, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δύναται να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες, στις οποίες δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής, ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού, ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας, όπου
είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου, ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
4.5.(Β).1. και 4.5.(Β).2.β) της παρούσας διακήρυξης
Οι Ενώσεις ή οι Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.
Τα έγγραφα του παρόντος άρθρου συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους σε αυτή. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Αν δεν προσκομισθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις στα υποβληθέντα, παρέχεται
προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Ο Αναθέτων 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 ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με
το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και,
με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντα η εγγύηση
συμμετοχής του και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κατακυρώνονται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των ανωτέρω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του
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αναθέτοντα η εγγύηση συμμετοχής του, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 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, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Αν από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4.5. της παρούσας διακήρυξης ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 4.3. και 4.4. της
παρούσας διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104
του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντα η εγγύηση συμμετοχής του, και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Ο διαγωνισμός
ματαιώνεται στην περίπτωση κατά την οποία ουδείς των προσφερόντων δεν ήθελε αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 4.3., 4.4., 4.5. και 9 της παρούσας διακήρυξης.
Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Πρακτικού από την
οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στη Διοικούσα Επιτροπή του Αναθέτοντα για τη
λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας κατά τις προηγούμενες παραγράφους, είτε κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
και υπογραφή της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών, επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των ως άνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν,
κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και τις κείμενες διατάξεις.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή, εφόσον, είτε δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση
επικύρωσης των αντιγράφων τους.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
ΑΡΘΡΟ 10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Για την τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι μόνο η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος (τίτλος βιβλίου).
β) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος του υπό
προκήρυξη έργου, όχι όμως λιγότερο του 50%, ή το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου έργου από το
προσφερόμενο μέχρι ποσοστού 15%, καθώς και οποιασδήποτε διακύμανσης της ποσότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.- Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτεται, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά:
1) Που αποκλίνει από τους όρους του άρθρου 8 της παρούσης, ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στους όρους
της παρούσας Διακήρυξης.
2) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, και δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ή είναι υπό αίρεση, η
θέτει όρο αναπροσαρμογής, ή στην οποία η τιμή δεν είναι απόλυτα προσδιορισμένη.
3) Η οποία είναι εναλλακτική, ή υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές
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Β.- Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης, εάν ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι μικρότερος από το ζητούμενο και εάν ο χρόνος
ανταπόκρισης της υπηρεσίας ή μέρους αυτής είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
ΑΡΘΡΟ 12. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Α.- Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης.
Κριτήριο Κατάταξης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή χωρίς ΦΠΑ). Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Αναθέτοντα.
Σε περίπτωση, που οι προσφορές είναι ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές τεχνικά, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί
το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό. Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σ’
αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται προς όλους τους συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν
δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος αυτής, μετά την κατάθεσή της.
Β.-1. Ο Αναθέτων με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει
τη διαγωνιστική διαδικασία:
α) εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών, ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016,
2. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας δύναται να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του
Αναθέτοντα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι, που σχετίζονται με αυτή, μεταβλήθηκαν ουσιωδώς και η
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον Αναθέτοντα,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 και
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδίως για λόγους δημόσιας υγείας ή για λόγους
προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο
Αναθέτων δύναται, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία, ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της, ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ο Αναθέτων ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της
σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με
τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, και την επανάληψη οποιουδήποτε σταδίου της διαγωνιστικής
διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της, ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.
4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων
αυτών.
Γ.-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.
ΑΡΘΡΟ 13. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερεις (4) μήνες τουλάχιστον, από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη
διακήρυξη.
Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους κατά τα ανωτέρω και
αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό
χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός και εάν ήθελε κριθεί με αιτιολογημένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε και καλεί τους
συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού, πριν από την πάροδο του ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους, να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους, ενώ αποκλείονται οι λοιποί συμμετέχοντες.
ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εάν δε
τυχόν υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Ο συμμετέχων, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης
προτάσεις, σε ουδεμία περίπτωση δικαιούται να διαμαρτυρηθεί, ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά
της απόφασης απόρριψης αυτών.
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ
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, 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 παρέλθει 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.
2. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης. Στον οριστικό ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την υπηρεσία
που θα προσφέρει, β) την ποσότητα, γ) την τιμή, δ) την απόφαση της οριστικής κατακύρωσης και ε) την
προθεσμία υπογραφής της σύμβασης
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να
υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του 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.
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.
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ΑΡΘΡΟ 16. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ - ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παραπάνω ανάθεση είναι 117.924,52 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και
125.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (6%) και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του
Υπουργείου Τουρισμού, με α/α στο βιβλίο Εγκρίσεων Εντολών Πληρωμής 20187, ΚΑΕ 1123, Ειδικού Φορέα
45/110, οικονομικού έτους 2017.
ΑΡΘΡΟ 17. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
α) Η τιμή θα δοθεί, αριθμητικώς και ολογράφως, ανά τίτλο με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα η
προσφερόμενη τιμή (σε ευρώ) των προς προμήθεια βιβλίων δίνεται ανά τίτλο, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄
της παρούσας Διακήρυξης. Η προσφερόμενη τιμή ανά τίτλο βιβλίου θα είναι η τελική στην οποία θα έχουν
συμπεριληφθεί όλες οι τυχόν εκπτώσεις του προμηθευτή. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους
δαπάνες που τυχόν απαιτούνται για την μεταφορά και παράδοση των υλικών στις αποθήκες των Α.Σ.Τ.Ε.
Ρόδου και Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης, η οποία γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου, ως και οι δαπάνες ασφάλισής
αυτών κατά παντός κινδύνου μέχρι του χρόνου παράδοσής τους. Ο προμηθευτής φέρει αποκλειστικά τον
κίνδυνο της μερικής ή ολικής καταστροφής ή φθοράς ή απώλειας των υλικών μέχρι το χρόνο της οριστικής
παράδοσής τους στους παραπάνω χώρους του Υπουργείου Τουρισμού.
Οι τιμές του Πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα οικονομικής
προσφοράς.
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των προσφερομένων τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση της αναθέτουσας αρχής οργάνου, μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ενώ οι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
β) Όταν η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό, τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:
-Κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ (για συμβάσεις άνω των 2.500,00 ευρώ).
-Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ
-ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 20% επί του χαρτοσήμου
Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
γ) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Υπουργείο Τουρισμού.
ΑΡΘΡΟ 18. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά από την παράδοση αυτών και την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή τους από τις αρμόδιες Επιτροπές. Ο ανάδοχος, θα εκδώσει τιμολόγιο πώλησης το οποίο
θα περιέχει όλες τις ποσότητες και τους τίτλους των βιβλίων που θα παραδοθούν.
Το ως άνω ποσόν θα καταβληθεί στον ανάδοχο σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομα του
αναδόχου, μετά την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο σε περίπτωση μη εμφάνισης του δικαιούχου). Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου
θα γίνεται σε ευρώ.
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα ακολουθήσουν τη χρηματοδότηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Τουρισμού.
Μέχρι την παράδοση του υλικού στις αποθήκες των Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, τον οποιοδήποτε
κίνδυνο απώλειας ή καταστροφής των βιβλίων φέρει ο ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 19. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Επισημαίνεται, ότι μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, θα κινείται
η διαδικασία κήρυξης εκπτώτου του προμηθευτή.
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ΑΡΘΡΟ 20. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή καταστροφής των προϊόντων ως και για κάθε ζημία, βλάβη,
κλοπή, μερική ή ολική απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στον Αναθέτοντα σε εκτέλεση της
Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση
ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση / αντικατάστασή τους.
Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον Αναθέτοντα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή
ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του
Αναθέτοντα, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι
δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον Ανάδοχο ή τους
υπεργολάβους του, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών, ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι
του πράξουν το ίδιο.
Ο Αναθέτων λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του
Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις
ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο.
ΑΡΘΡΟ 21. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης. Για την
καθυστέρηση οποιουδήποτε από τα προβλεπόμενα στις προθεσμίες του διαγωνισμού παραδοτέα, ο
Αναθέτων θα έχει δικαίωμα να επιβάλλει ποινές στον Ανάδοχο, ως ακολούθως:
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το ως άνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Αναθέτοντα, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 22. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Αναθέτοντα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί
της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που
χορηγήθηκε και ο Ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο Αναθέτων δύναται να προβεί στην
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Αναθέτοντα μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δύναται να εγκριθεί στον
Ανάδοχο η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση
ο Ανάδοχος να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
23. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Βιβλία που είναι φθαρμένα, κακέκτυπα, ή παρουσιάζουν κάθε μορφής ελαττώματα έστω και επουσιώδη
(όπως μη πλήρης στοίχιση των εξώφυλλων με τα εσώφυλλα, μερική ή ολική αποκόλληση των σελίδων), ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την διαπίστωση των ελαττωμάτων να τα αντικαθιστά αμέσως με
ισάριθμα, τα εν γένει δε έξοδα αποστολής και αντικατάστασης βαρύνουν στο σύνολό τους αποκλειστικά τον
προμηθευτή.
Ο Αναθέτων σε κάθε περίπτωση έχει την διακριτική ευχέρεια, και κατά την κρίση του κάθε φορά, να
συστήνει ειδική επιτροπή, η οποία θα προβαίνει σε ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού, η κάθε
είδους δε κρίση της θα είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και θα υποχρεούται να συμμορφωθεί με
αυτή.
Για υλικό που παραδίδεται αδικαιολογήτως εκπρόθεσμα ή δεν παραδίδεται καθόλου ο Αναθέτων έχει το
δικαίωμα μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαγωνισμού να αποκηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με συνέπεια
είτε τον αποκλεισμό του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, είτε την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης, είτε και τις δύο μαζί συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 24. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά την
υπογραφή της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ουδέ
να υποκαθίσταται από τρίτο, εκτός και εάν αυτό προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση του Αναθέτοντα, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση του, σε όλως εξαιρετικές
περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να προσκομίζει άμεσα στον Αναθέτοντα τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και
πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτού. Σε ουδεμία περίπτωση ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από τις συμβατικές
του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, ή εκχώρησης, ή υπεργολαβίας, ουδέ ο
Αναθέτων συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν
μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ανωτέρω, 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.) ο Αναθέτων ουδεμία
ευθύνη φέρει έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεών του που θα
απορρέουν από τη σύμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Αναθέτοντα. Ο Αναθέτων δύναται να εγκρίνει
αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά
ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση
υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης
που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε, ενώ για το τμήμα που θα εκχωρηθεί στον τρίτο
(υπεργολάβο) θα ευθύνεται ως δικονομικός εγγυητής.
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ΑΡΘΡΟ 25. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μόνον υπεργολάβους, που έχει
προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του
έργου.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον Αναθέτοντα.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή
των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων
ή των υπαλλήλων αυτού.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με
αυτόν, ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
Προκειμένου ο Ανάδοχος να συνάψει νέα υπεργολαβία, απαιτείται η χορήγηση της προηγούμενης
έγγραφης συναίνεσης του Αναθέτοντα. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η
ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στον Αναθέτοντα, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του
Προμηθευτή από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα
κριτήρια επιλογής, που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 26. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Αναθέτοντα, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές
πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε
να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την
ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Αναθέτων
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση του Αναθέτοντα, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του
απέναντι σε αυτόν και κατ’ ουδένα τρόπο τον δεσμεύει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η οικεία Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από
τον Αναθέτοντα πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε οιονδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παρά
μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια
και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους
κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναθέτοντα.
ΑΡΘΡΟ 27. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης θα υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η
σύμβαση, διάρκειας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της, το κείμενο της οποίας έχει
επισυναφθεί στη παρούσα διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης
που έχει επισυναφθεί στην παρούσα διακήρυξη, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση
της προσφοράς του αναδόχου.
Η σύμβαση εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής,
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
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Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο Αναθέτων και ανάδοχος
είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση του
Αναθέτοντα με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων μερών.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της
Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην
έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου
της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής
συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την
λήψη της έγγραφης πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Στην περίπτωση που ο Aνάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα
έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.
(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής αξίας του
προσφερομένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, ο Αναθέτων επιβάλλει τις
προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 της παρούσας διακήρυξης.
Με την κατάρτιση της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα εγγυάται ότι:
α) Το έργο, που του ανατίθεται θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και
ότι τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην
σύμβαση και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (κεκρυμμένων ή μη λόγω ελλιπής σχεδίασης,
πλημμελούς κατασκευής, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες,
και θα έχουν τα αποτελέσματα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Διακήρυξη.
Ο Αναθέτων θα πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό
γίνει εμφανές σε αυτήν. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς
καθυστέρηση, ο Αναθέτων δύναται να αναθέσει την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, ενώ η
σχετική δαπάνη, ως και η αξίωση του Αναθέτοντα και την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας
βαρύνει τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 28. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα συμβαλλόμενα μέρη. Σε
περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης τα παραδοτέα θα έχουν τις αυτές ιδιότητες, θα ισχύσουν οι
αρχικές τιμές της προσφοράς και γενικά για την παράδοσή τους θα ισχύσουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της
αρχικής σύμβασης, πλην του χρόνου παράδοσης, ενώ σε κάθε περίπτωση με την τροποποίηση της σύμβασης
δεν θα απομειούται ή αλλοιώνεται το αρχικό παραδοτέο, και σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση της
σύμβασης θα εξασφαλίζει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 29. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.- Έκπτωση Αναδόχου
1.- Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντα, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016,
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β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 206 του πιο πάνω νόμου
γ) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
δ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου ο Αναθέτων κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική
όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί, εντός
προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθη άπρακτη, ο Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας με πλήρως αιτιολογημένη
απόφαση του Αναθέτοντα, στην οποία θα γίνεται ρητή αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Αναθέτοντα και
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του Αναθέτοντα, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον, δύναται να επιβληθεί προσωρινός
αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74
αυτού.
Β.- Ο Αναθέτων δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες οχλήσεις του, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την έγγραφη άδεια του
Αναθέτοντα,
γ) Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
δ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από 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.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους του
Αναθέτοντα καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο Αναθέτων δύναται, κατά την διακριτική του ευχέρεια, για όσες
από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία
θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται άνευ άλλου τινός με την
πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν ο Αναθέτων γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Μετά την καταγγελία της Σύμβασης του Αναθέτοντα και την λύση αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά από
σχετική έγγραφη ενημέρωση του Αναθέτοντα:
α) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει ο Αναθέτων, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο
ή μη) έχει εκπονήσει, ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα
(μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει, όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του συμμορφωθούν με τα αμέσως
προηγούμενα.
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β) Να παραδώσει στον Αναθέτοντα κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το
Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το
αυτό.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, ο Αναθέτων βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος, ή εκτελεσθέντος, ή παραδοθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή προς τον
Ανάδοχο κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Ο Αναθέτων αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς
τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
Ο Αναθέτων δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική
ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος, που αντιστοιχεί στην αξία του
τμήματος του Έργου που δεν δύναται λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.
ΑΡΘΡΟ 30. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει
στον Αναθέτοντα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο Αναθέτων υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του
Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
Δεν δημιουργείται οποιαδήποτε ευθύνη, τόσο του Αναθέτοντα, όσο και του Αναδόχου, για την μη
εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 31. ΠΤΩΧΕΥΣΗ
Η πτώχευση του αναδόχου επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης και την κατάπτωση υπέρ του
Αναθέτοντα της εγγύησης καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα για την ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης, ενώ οι
παρεχόμενες υπηρεσίες του θα ανατίθεται σε τρίτον.
ΑΡΘΡΟ 32. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος και ο Αναθέτων θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν ήθελε
προκύψει από την εφαρμογή της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από αυτή θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και
την Κοινοτική Νομοθεσία, αρμόδιο δε για την επίλυση αυτών είναι τα δικαστήρια της πόλης των Πατρών.
ΑΡΘΡΟ 33. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Η παρούσα διακήρυξη και η υπό σύναψη σύμβαση διέπονται από την Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Τυχόν
προδικαστικές προσφυγές μέχρι 30-03-2017 ασκούνται κατ’ εφαρμογή του Ν. 3886/2010 και από 31-03-2017
εφαρμόζονται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 –
374) του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 34. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Τουρισμού (Λ. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, τηλ. 2103736319, 2103736056).

Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Υπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μαρία Καραμπέτσου
Υπάλληλος Τμήματος

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΟΥΡΝΕΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018
Α/
Α

ΒΙΒΛΙΟ –
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ISBN

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΣΤΕ
Ρ

ΑΣΤΕ
Κ

1

Εισαγωγή στον
Τουρισμό
(ΚραβαρίτηςΛύτραςΗγουμενάκης)
Εγχειρίδιο
Μαγειρικής
τέχνης ( Στεφ.
Χειλαδάκης)
Εστιατοριακή
Τεχνική, τ. 1
(Λαλούμης,
Στεφανακίδης)

960786001-2

INTERBOOKS

0

978-9608360-89-1

ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ
ΑΒΕΕ

978-960-935584-1

Οικονομικά
Μαθηματικά
(Βασιλάκης)
Οργάνωση &
Διοίκηση. Το
Μάνατζμεντ της
Νέας Εποχής
(Τζωρτζάκης Κ.,
Τζωρτζάκη Α.)
Οικονομική
(Κούρκουλος, Α.)
ΠολιτισμικόςΒιομηχανικός
Τουρισμός (Π.
Μοίρα, Σ.
Παρθένης)
Επαγγελματική
Κουζίνα –
Γενικές Αρχές
Μαγειρικής
(Κ. Αρβανίτης, Λ.
Κουτσιμάνης)
Βασικές
Λειτουργίες
Ξενοδοχειακών
Μονάδων Α.
Μάρας)
Υπηρεσία
Ορόφων (Α.
Ντόντη)

2

3

4
5

6
7

8

9

10

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ

ΠΡΟΫΠΟΛ.
ΣΥΝ. ΠΡΟ
ΦΠΑ

90

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΤΥΠΩ
Ν
90

15,97

1437,3

0

90

90

18,55

1669,5

ICC Printing
Ιωαννιδης
Copy Center

0

90

90

16,55

1489,5

9603901539

INTERBOOKS

100

90

190

15,96

3032,4

978-9607745-21-7

Rosili( 4η
έκδοση.
2008)

0

90

90

27,44

2469,6

9603514454

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

0

90

90

20,98

1888,2

9789602728
604

ΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

100

0

100

19,85

1985

9789607860
365

ΠΡΟΠΟΜΠΟ
Σ

100

0

100

21,86

2186

9603901342

INTERBOOKS

100

0

100

14,5

1450

960-90712-1Χ

Α. ΝΤΟΝΤΗ

100

0

100

14,65

1465
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11

12
13
14

15

16
17

18

19

20

21

Project
Management- H
Ελληνική
Εμπειρία (Π.
Υψηλάντης, Κ.
Συρακούλης)
Οικονομικά για
όλους (Γ.
Κώττης)
Μπαρ – Ποτά –
Οινολογία
(Αθαν. Μάρας)
Εισαγωγή στην
Πληροφορική
και τη χρήση
υπολογιστή
(Παπαδάκης,
Χατζηπέρης)
Food & Beverage
Management
Διοίκηση και
Έλεγχος –
Τιμολόγηση στον
Επισιτιστικό
Τομέα των
Ξενοδοχείων
(Αθαν. Μάρας)
Στατιστική
Επιχειρήσεων (Κ.
Βασιλάκης)
Γενικές Αρχές
Λογιστικής
(Δεδούσης)

9789607860
497

ΠΡΟΠΟΜΠΟ
Σ

100

0

100

19

1900

960-255-1828

ΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
Ο
INTERBOOKS

100

0

100

21,7

2170

100

90

190

12,48

2371,2

9789605010
959

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

0

90

90

13,79

1241,1

960-390-1547

INTERBOOKS

100

90

190

12,94

2458,6

960-390-0540

INTERBOOKS

0

90

90

23,45

2110,5

Σμπίλιας

0

90

90

23,45

2110,5

Σύμθεση
Εδεσματολογίου
με Στοιχεία
Διαιτητικής (Μ.
Σαλεσιώτης)
Ελληνικό
Microsoft Office
Systen 2007 (J.
Moon, M. Moon)
Χρησιμοποιώντα
ς το Excel για
στατιστική
ανάλυση (Γ.
Ξανθός)
Λογιστική
(Γενικές Αρχές
Λογιστικής Θεωρία &
Πρακτική ) (Ν.
Πομόνης)

978-960-390190-7

INTERBOOKS

100

0

100

6

600

978-960-461054-9

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜ
ΟΣ

100

0

100

16,4

1640

960-351-6112

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

100

0

100

17,95

1795

978-960-351696-5

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

100

0

100

23,31

2331

960390015Χ
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22

23

24
25

26

27
28

29

30
31

32

33
34

Εστιατοριακή
Τεχνική, τ. 2
(Λαλούμης,
Στεφανακίδης)
Διοίκηση Τομέα
Δωματίων
Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων.
Έκδοση Α΄ (2016)
Ν. Θεοχάρης
Τουριστική
Οικονομική
(Λαγός Δ.)
Αρχιτεκτονική
&Εξοπλισμός
Ξενοδοχείων
(Παπαμανώλης)
Περιπτωσιολογικ
ές Διερευνήσεις
Εταιρικών
Θεμάτων –
Λογιστική
Εταιρειών
(Μακρυγιωργάκ
ης Μάριος)
Τουριστικό
Δίκαιο ( Δ.
Μυλωνόπουλος)
Κοινωνιολογία Ψυχολογία
Τουρισμού
(Λύτρας)
Οικονομική του
Τουρισμού (Στ.
Βαρβαρέσος)

978-960-935584-2

ICC Printing
Ιωαννιδης
Copy Center

0

80

80

16,08

1286,4

978-6185036-14-0

ΠΡΟΠΟΜΠΟ
Σ

95

80

175

24,78

4336,5

978-9602184-87-3

ΚΡΙΤΙΚΗ

0

80

80

18,64

1491,2

978-960-286970-3

ΕΛΛΗΝ

95

80

175

8

1400

960-02-15960

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

0

80

80

18

1440

968-960-272844-4

ΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

0

80

80

42,11

3368,8

960-390-1423

INTERBOOKS

95

80

175

11,85

2073,75

978-6185036-05-8

ΠΡΟΠΟΜΠΟ
Σ

95

0

95

32,88

3123,6

Λογιστική
Εταιρειών (Χ.
Νεγκάκης)
Τουριστική
Γεωγραφία της
Ελλάδας(Πολ.
Μοίρα)
Η ανθρώπινη
πλευρά του
Μάνατζμεντ

978-960-670662-2

ΣΟΦΙΑ

95

0

95

33,3

3163,5

9603901601

INTERBOOKS

95

80

175

22,66

3965,5

960-02-14972 ή 13978960-02-14970
9780003900
361

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ,
2001

0

80

80

12

960

INTERBOOKS

95

0

95

19,05

1809,75

978-9603516-85-9

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

0

70

70

18,44

1290,8

Εργασιακές
Σχέσεις (Π.
Λύτρας)
Μάρκετινγκ
Τουριστικών
Επιχειρήσεων (Κ.
Ανδριώτης)
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35

36

37

38

39

40

41
42

43

44

45

Χρηματοοικονομ
ική Διοίκηση.
Θεωρία και
Πρακτική(Δ.
Βασιλείου,
Ν.Ηρειώτης)
Διοίκηση
Ξενοδοχείων –
Hotel
Management
(Λαλούμης)
Εισαγωγή στη
Διαπολιτισμική
εκπαίδευση (Χ.
Γκόβαρης)
Έρευνα
Τουριστικής
Αγοράς (Ε.
Χρήστου)
Θεμελιώδης
Χρηματοοικονομ
ική Διοίκηση (Γ.
Παπούλιας)
Δίκαιο της
Τουριστικής
Βιομηχανίας (Μ.
Λογοθέτης)
Διαπολιτισμική
Επικοινωνία (Γ.
Κριτσωτάκης)
Μέθοδοι
Έρευνας Αγοράς
(Β.
Σταθακώπουλος)
Συμπεριφορά
Καταναλωτή(Γ.
ΜπαλτάςΣ – Π.
Παπασταθοπούλ
ου)
Επαγγελματικός
ΤουρισμόςΟργάνωση
Συνεδρίων στα
Ξενοδοχεία.
(Κραβαρίτης –
Παπαγεωργίου)
Μάρκετινγκ
ΥπηρεσιώνΕφαρμογή στον
τουρισμό (Ι.
Πρωτοπαπαδάκ
ης)

978-96089407-1-0

Rosili (έτος
έκδοσης
2008)

0

70

70

42,9

3003

960-351-3997

ΣΤΑΜΟΥΛΗ

80

70

150

34

5100

978-9609539-57-9

ΔΙΑΔΡΑΣΗ

0

70

70

10,57

739,9

960-390-046Χ

INTERBOOKS

0

70

70

19,5

1365

978-960-909852-6

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

80

0

80

24,5

1960

960-301-5407

ΣΑΚΚΟΥΛΑ

80

0

80

43,53

3482,4

9789609353
199

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

80

0

80

13

1040

960-351-1242

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

80

0

80

14,85

1188

978-960-774530-9

ROSILI

80

0

80

32,54

2603,2

978-960-390182-2

INTERBOOKS

80

70

150

21,04

3156

9789603519
331

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

80

70

150

18,68

2802
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46

Στρατηγικός
Επιχειρηματικός
Σχεδιασμός
(Θεοδωρόπουλο
ς)
47 Η τεχνική της
συγγραφής
εργασίας στον
Τουρισμό –
Σεμινάριο
Τελειοφοίτων
(Πολ. Μοίρα, Δ.
Μυλωνόπουλος)
48 Ξενοδοχειακή
Ψυχαγωγία και
Άθληση
(Λαλούμης)
49 Τουριστική
Ανάπτυξη και
Διοικητική
Αποκέντρωση
(Στ.
Βαρβαρέσος)
50 Τουριστική
Ανάπτυξη και
Σχεδιασμός
51 Επιχειρηματικότ
ητα και
Συστήματα
Επικοινωνίας
Τουριστικών
Επιχειρήσεων
(Β. Κατσώνη)
52 Ευρωπαϊκή
Τουριστική
Πολιτική (Π.
Διονυσοπούλου)
ΣΥΝΟΛΟ :

978-9607860-25-5

ΠΡΟΠΟΜΠΟ
Σ

0

70

70

13,67

956,9

960-390-1952

INTERBOOKS

80

70

150

7,15

1072,5

960-351-2672

ΣΤΑΜΟΥΛΗ

80

70

150

20

3000

960-7860-098

ΠΡΟΠΟΜΠΟ
Σ

80

0

80

12

960

960-351-5868

ΣΤΑΜΟΥΛΗ

0

70

70

19,55

1368,5

9789609330
688

Β. ΚΑΤΣΩΝΗ

80

0

80

43,51

3480,8

978-960-022570-9

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

80

0

80

15,98

1278,4

5.485
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018
Α/
Α
53

ΒΙΒΛΙΟ –
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ(ΞΕΝ
ΟΓΛΩΣΣΑ)
Career paths
Hotels and
catering, Virginia
Evans, Jenny
Dooley, Veronica
Garza

ISBN

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΣΤΕ
Ρ

ΑΣΤΕΚ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ

ΠΡΟΫΠΟΛ.
ΣΥΝ. ΠΡΟ
ΦΠΑ

978-0-85777626-6

Express
Publishing

0

80

80

10,89

871,2
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55

Vocabulary
Workbook:
Leisure, travel
and tourism
(Wyatt, Rawdon)
Le francais en
contexte Tourisme + CD

56

Zimmer frei Deutsch im Hotel
(Cohen, Grandi,
Lemcke & el)
57 Tourisme.com
(Jean - Luc
Penfornis, Sophie
Corbeau, Chantal
Dubois)
Συνολο :

9780713687
361

A&C Black

0

80

80

10,9

872

9788415640
226

EDITIONS
MAISON
DES
LANGUES
Εκδόσεις
Langensch
eidt

0

80

80

18,83

1506,4

95

80

175

25,34

4434,5

CLE
Internatio
nal

95

0

95

22,88

2173,6

978-3-12606177-3
978-2-09033174-5

510

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ :

5.995
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Λεωφ. Αμαλίας 12, Αθήνα 10557

Αρ. Σύμβασης :
Αθήνα

Σύμβαση για την προμήθεια Εκπαιδευτικών Βιβλίων των σπουδαστών των Α.Σ.Τ.Ε. του
Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικού έτους 2017-2018.
Στην Αθήνα σήμερα την ………… οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, αφ’ ενός μεν το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ που
εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Αμαλίας 12, Αθήνα 10557) και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γενική Γραμματέα
Τουρισμού κ. Ευρυδίκη Κουρνέτα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 23214/05-12-2016 Κ.Υ.Α. του Πρωθυπουργού
και της Υπουργού Τουρισμού «Διορισμός της Γενικής Γραμματέως Κουρνέτα Ευρυδίκης του Παναγιώτη στο
Υπουργείο Τουρισμού» (ΦΕΚ 680/Υ.Ο.Δ.Δ./09-12-2016) και την υπ’ αρ. 23624/09-12-2016 (ΦΕΚ 4008/Β΄/1412-2016) Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Τουρισμού και στους Προϊσταμένους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.ΣΤ.Ε.)
και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)»
και αφ’ ετέρου ο/η…………………………..
με το παρόν συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:
Στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από τον αφ’ ενός συμβαλλόμενο με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και διεξήχθη στην
Αθήνα στις ………… σχετικά με την προμήθεια εκπαιδευτικών βιβλίων που διανέμονται στους σπουδαστές των
Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………….διακήρυξη, σε συνδυασμό με την υπ’
αριθμ. ………….απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω
διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε μειοδότης ο/η αφ’ ετέρου συμβαλλόμενος/η ………………..ο/η οποία κατέθεσε
την από ………….προσφορά τ… συνοδευόμενη από το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων, που
απαιτούνταν από την διακήρυξη.Ήδη το αφ΄ ενός συμβαλλόμενο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ το οποίο χάριν συντομίας στο παρόν θα
αποκαλείται «ΑΝΑΘΕΤΩΝ», με το παρόν αναθέτουν στ… αφ’ ετέρου συμβαλλόμεν…, που στο παρόν χάριν
συντομίας θα αποκαλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», την εκτέλεση του πιο κάτω έργου με τους ακόλουθους
ειδικότερους όρους και συμφωνίες:
Ο/H Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της ως άνω διακήρυξης, η οποία αποτελείται από
συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική έκθεση και ενδεικτικό προϋπολογισμό, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας σύμβασης,
τους όρους της δε αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και θεωρεί αυτούς έγκυρους, ισχυρούς, απρόσβλητους
και υποχρεωτικούς.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια, όπως ειδικότερα περιγράφονται κατά ποσότητα,
είδος και επί μέρους προδιαγραφές και ιδιότητες, στην υπ’ αριθμ. …… Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής
και το Παράρτημα της παρούσας σύμβασης.
2. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη και να εκτελέσει το έργο εντός των προθεσμιών που
προβλέπονται στην Διακήρυξη με αριθμ ……….. και ειδικότερα στους όρους του άρθρου 19 της διακήρυξης,
εντός σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, τυχόν παράταση δε της πιο
πάνω προθεσμίας θα αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών.
3. ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Τα είδη θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω Διακήρυξης, κατά τον χρόνο δε της
παράδοσης θα φέρουν το σύνολο των συμφωνημένων ιδιοτήτων και δεν θα έχουν οιασδήποτε μορφής
ελαττώματα, επουσιώδη ή μη φανερά ή κεκρυμμένα, θα είναι δε κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται.
Η Επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα να απορρίπτει όσα κριθούν από αυτήν ακατάλληλα και ότι δεν
πληρούν τις πιο πάνω προδιαγραφές και ιδιότητες, δηλαδή όσα είναι φθαρμένα, κακέκτυπα ή παρουσιάζουν
κάθε μορφής ελαττώματα έστω και επουσιώδη, όπως μη πλήρης στοίχιση των εξώφυλλων με τα εσώφυλλα,
μερική ή ολική αποκόλληση των σελίδων κ. λ. π.
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αυτά με άλλα ισάριθμα που θα
πληρούν τις προδιαγραφές και θα έχουν τις επί μέρους ιδιότητες και όρους του τεχνικού παραρτήματος της
διακήρυξης και της μελέτης, ως και της παρούσας σύμβασης σε προθεσμία που θα καθορισθεί και θα της
γνωστοποιηθεί από την επιτροπή. Τα εν γένει έξοδα αποστολής και αντικατάστασης βαρύνουν στο σύνολό
τους τον ανάδοχο.
Αν η αντικατάσταση δεν πραγματοποιηθεί στην ορισθείσα ως άνω προθεσμία ή η εν γένει παράδοση δεν
γίνει εντός των προβλεπόμενων από τη διακήρυξη και από το παρόν προθεσμιών τότε η «προμηθεύτρια»
κηρύσσεται έκπτωτη η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Υπουργείου Τουρισμού,
ενώ συγχρόνως αυτό διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας
που θα υποστεί από την παρούσα αιτία και ιδία από την μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της
προμήθειας - παραγγελίας.
Η πιο πάνω ρήτρα θεωρείται δίκαιη, εύλογη και ανάλογη για συμβάσεις και έργα τέτοιας μορφής και έκτασης
σε κάθε δε περίπτωση η προμηθεύτρια παραιτείται ρητά και αμετάκλητα από κάθε δικαίωμά της,
γεγενημένο ή μη να προσβάλει αυτή ως υπέρογκη, υπέρμετρη και δυσανάλογη.
Η μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στους χώρους που θα υποδειχθούν από το Υπουργείο
Τουρισμού πραγματοποιούνται με κίνδυνο και δαπάνη του αναδόχου σύμφωνα με τις ειδικότερες υποδείξεις
του.
Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο τυχόν μερικής ή ολικής καταστροφής, βλάβης ή απώλειας των πιο πάνω ειδών
μέχρι και την οριστική παράδοσή τους στους χώρους του Υπουργείου Τουρισμού.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες ασφάλισης των υπό προμήθεια ειδών κατά παντός κινδύνου κατά την
μεταφορά τους και μέχρι την παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Τουρισμού.
4. ΤΙΜΗΜΑ
Το συνολικό οριστικό τίμημα για την προμήθεια των ειδών και την εκτέλεση των εργασιών ορίστηκε συνολικά
στο ποσό των ……………….. ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Στο παραπάνω τίμημα μνημονεύεται
ότι περιλαμβάνεται, όλως ενδεικτικώς, οποιοδήποτε κόστος εκτελωνισμού, μεταφοράς, δασμών, φόρων,
ασφαλειών, και ιδία η πλήρης ασφάλεια όλων των προς προμήθεια ειδών κατά παντός κινδύνου κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς του και μέχρι την οριστική παραλαβή του από τον Αναθέτοντα κλπ.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα ακολουθήσουν τη χρηματοδότηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Τουρισμού(Αρ. Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης …………., Α/Α ………. καταχώρησης στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας).
Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα
εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου, και με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη εμφάνισης του δικαιούχου). Ο Ανάδοχος εκτός από την
παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών και για την προμήθεια ειδών επιβαρύνεται με
κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών οι οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχουν
ως εξής:
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-Κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ (για συμβάσεις άνω των 2.500,00 ευρώ) Χαρτόσημο ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί του ΕΑΑΔΗΣΥ -ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ 20% επί του χαρτοσήμου.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Υπουργείο Τουρισμού.
Όλα τα έξοδα μεταξύ των οποίων και τα έξοδα αλληλογραφίας, προμήθεια Τραπεζών κτλ. βαρύνουν τον
Ανάδοχο και δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό και κοστολόγηση της αξίας των
προσφερομένων υπηρεσιών.
Ο Αναθέτων δε θα δέχεται και δεν θα εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που δεν θα είναι
σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
Συμφωνείται και ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι δεν δικαιούται αύξησης ή αναπροσαρμογής για το συνολικά
συμφωνηθέν συνολικό τίμημα, αλλά και για τις τιμές των επί μέρους ειδών πέραν, όπως αυτές αναφέρονται
αναλυτικά στην από …………. κατατεθείσα οικονομική προσφορά του, λόγω ανατίμησης των υπό προμήθεια
ειδών για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και εκ λόγων ανωτέρας βίας εισέτι, και ιδία είτε λόγω έλλειψης ή
δυσχέρειας ως προς την προμήθειά τους, είτε λόγω απρόβλεπτης μεταβολής των οικονομικών συνθηκών και
πραγματικών περιστατικών στα οποία οι συμβαλλόμενοι στήριξαν την παρούσα σύμβαση και ιδία για την
περίπτωση εκείνη κατά την οποία η εκτέλεση αυτής γίνεται υπέρμετρα δυσχερής για αυτόν (τον Ανάδοχο),
άλλως και σε κάθε περίπτωση παραιτείται ρητά και αμετάκλητα από κάθε τοιαύτη.
5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του Αναθέτοντα ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η
παράταση που χορηγήθηκε και ο Ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο Αναθέτων δύναται
να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του Αναθέτοντα, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δύναται να εγκριθεί στον
Ανάδοχο η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση
ο Ανάδοχος να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
6. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Βιβλία που είναι φθαρμένα, κακέκτυπα, ή παρουσιάζουν κάθε μορφής ελαττώματα έστω και επουσιώδη
(όπως μη πλήρης στοίχιση των εξώφυλλων με τα εσώφυλλα, μερική ή ολική αποκόλληση των σελίδων), ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την διαπίστωση των ελαττωμάτων να τα αντικαθιστά αμέσως με
ισάριθμα, τα εν γένει δε έξοδα αποστολής και αντικατάστασης βαρύνουν στο σύνολό τους αποκλειστικά τον
προμηθευτή.
Το Υπουργείο Τουρισμού σε κάθε περίπτωση έχει την διακριτική ευχέρεια, και κατά την κρίση του κάθε φορά,
να συστήνει ειδική επιτροπή, η οποία θα προβαίνει σε ποιοτικό έλεγχο του παραδιδόμενου υλικού, η κάθε
είδους δε κρίση της θα είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ο οποίος και θα υποχρεούται να συμμορφωθεί με
αυτή.
Για υλικό που παραδίδεται αδικαιολογήτως εκπρόθεσμα ή δεν παραδίδεται καθόλου ο Αναθέτων έχει το
δικαίωμα μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαγωνισμού να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με συνέπεια είτε
τον αποκλεισμό του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, είτε την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης, είτε και τις δύο μαζί συνέπειες.
7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
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Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης. Για την
καθυστέρηση οποιουδήποτε από τα προβλεπόμενα στις προθεσμίες του διαγωνισμού παραδοτέα, ο
Αναθέτων θα έχει δικαίωμα να επιβάλλει ποινές στον Ανάδοχο, ως ακολούθως:
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το ως άνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Αναθέτοντα, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεών του που θα
απορρέουν από τη σύμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην
περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την
ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις
του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε, ενώ για το
τμήμα που θα εκχωρηθεί στον τρίτο (υπεργολάβο) θα ευθύνεται ως δικονομικός εγγυητής.
9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μόνον υπεργολάβους, που έχει
προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα του
έργου.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον Αναθέτοντα.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή
των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων
ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με
αυτόν, ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
Προκειμένου ο Ανάδοχος να συνάψει νέα υπεργολαβία, απαιτείται η χορήγηση της προηγούμενης έγγραφης
συναίνεσης του Αναθέτοντα. Τα τμήματα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του
υπεργολάβου κοινοποιούνται στον Αναθέτοντα, μαζί με έγγραφη τεκμηρίωση του Προμηθευτή από την
οποία θα προκύπτει με σαφήνεια ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής, που
ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
Ο Αναθέτων δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση του, δεν
ανταποκρίνεται στις εν γένει απαιτήσεις του έργου ή δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους, ο δε
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Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Αναθέτοντα και εντός
τακτής προθεσμίας να εξεύρει αντικαταστάτη, άλλως μετά την πάροδό της θα υποχρεούται ο ίδιος στην
εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή καταστροφής των προϊόντων ως και για κάθε ζημία, βλάβη,
κλοπή, μερική ή ολική απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στον Αναθέτοντα σε εκτέλεση της
Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση
ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση / αντικατάστασή τους.
Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον Αναθέτοντα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή
ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του
Αναθέτοντα, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που
είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον Ανάδοχο ή τους
υπεργολάβους του, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών, ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι
του πράξουν το ίδιο.
Ο Αναθέτων λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του
Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις
ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο.
11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Αναθέτοντα, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές
πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε
να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την
ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Αναθέτων
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση του Αναθέτοντα, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του
απέναντι σε αυτόν και κατ’ ουδένα τρόπο τον δεσμεύει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οικείες Επιτροπές Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα από
τον Αναθέτοντα πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε οιονδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παρά
μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια
και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους
κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναθέτοντα.
12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στον
Αναθέτοντα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο Αναθέτων υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του
Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
Δεν δημιουργείται οποιαδήποτε ευθύνη, τόσο του Αναθέτοντα, όσο και του Αναδόχου, για την μη εκπλήρωση
συμβατικών υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα συμβαλλόμενα μέρη. Σε περίπτωση
τροποποίησης της αρχικής σύμβασης τα παραδοτέα θα έχουν τις αυτές ιδιότητες, θα ισχύσουν οι αρχικές
τιμές της προσφοράς και γενικά για την παράδοσή τους θα ισχύσουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής
σύμβασης, πλην του χρόνου παράδοσης, ενώ σε κάθε περίπτωση με την τροποποίηση της σύμβασης δεν θα
απομειούται ή αλλοιώνεται το αρχικό παραδοτέο, και σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση της σύμβασης θα
εξασφαλίζει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συμβατότητα των βελτιωμένων προϊόντων με
τα υπόλοιπα και τη συνέχιση της τήρησης όλων των όρων της Σύμβασης προμήθειας που αφορούν στην
ομαλή υλοποίηση του Έργου.
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14. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α.- Έκπτωση Αναδόχου
1.- Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντα, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016,
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 206 του πιο πάνω νόμου
γ) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
δ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου ο Αναθέτων κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική
όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί, εντός
προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθη άπρακτη, ο Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας με πλήρως αιτιολογημένη
απόφαση του Αναθέτοντα, στην οποία θα γίνεται ρητή αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Αναθέτοντα και
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του Αναθέτοντα, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον, δύναται να επιβληθεί προσωρινός
αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74
αυτού.
Β.- Ο Αναθέτων δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες οχλήσεις του, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την έγγραφη άδεια του
Αναθέτοντα,
γ) Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
δ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από 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.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους του
Αναθέτοντα καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο Αναθέτων δύναται, κατά την διακριτική του ευχέρεια, για όσες
από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία
θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται άνευ άλλου τινός με την
πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν ο Αναθέτων γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Μετά την καταγγελία της Σύμβασης του Αναθέτοντα και την λύση αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά από
σχετικό έγγραφη ενημέρωση του Αναθέτοντα:
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α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς
του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση εργασιών και
εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει ο Αναθέτων, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο
ή μη) έχει εκπονήσει, ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα
(μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει, όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του συμμορφωθούν με τα αμέσως
προηγούμενα.
γ) Να παραδώσει στον Αναθέτοντα κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το
Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το
αυτό.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, ο Αναθέτων βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος, ή εκτελεσθέντος, ή παραδοθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή προς τον
Ανάδοχο κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Ο Αναθέτων αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον
Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
Ο Αναθέτων δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική
ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος, που αντιστοιχεί στην αξία του
τμήματος του Έργου που δεν δύναται λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.
15. ΠΤΩΧΕΥΣΗ
Η πτώχευση του αναδόχου επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της παρούσας σύμβασης και την κατάπτωση υπέρ
του Αναθέτοντα της εγγύησης καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα για την ανώμαλη εξέλιξη της παρούσας
σύμβασης, ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ανατίθενται σε τρίτον.
16. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
16.1 Ο Ανάδοχος συνομολογεί ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, και ιδία οι οικονομικοί είναι
σύμφωνοι με τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό του ανατιθέμενου έργου και επομένως παραιτείται ρητά και
ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του που απορρέει τόσο από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, όσο και από
τα άρθρα 200, 281, 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.16.2 Ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων και συμφωνιών του παρόντος κατέθεσε την με αριθμό
……………εγγυητική επιστολή της ………. ΤΡΑΠΕΖΑΣ συνολικού ποσού ……………… ευρώ.
16.3 Οι περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται ή δεν προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση θα ρυθμίζονται από
τις ειδικές σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, ως και από κάθε άλλη συναφή διάταξη και από τον
Ν. 4412/2016.
16.4 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα να προσβάλει ή να αμφισβητήσει το κύρος και το
περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, τυπικό ή ουσιαστικό, άλλως και σε
κάθε περίπτωση παραιτείται ρητά και αμετάκλητα από κάθε σχετική αξίωσή του από την παρούσα αιτία.16.5 Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, ως και οι ειδικότεροι όροι της
διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, αλλά και η προσφορά του Αναδόχου, θεωρούνται σπουδαίοι και
ουσιώδεις και ως εκ τούτου παράβαση οποιουδήποτε όρου τούτων επιφέρει την καταγγελία της παρούσας
σύμβασης.16.6 Οι διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που τυχόν ήθελαν προκύψει από την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Πατρών και επιλύονται σύμφωνα με
την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.
16.7. Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Σε πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και
βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ
Με εντολή Υπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΟΥΡΝΕΤΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

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 i 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: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100025893
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα, 10557
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Α. Μαρούλης-Ι. Κορρές
- Τηλέφωνο: 2103736056-2103736146
- Ηλ. ταχυδρομείο: maroulis_a@mintour.gr, korres_i@mintour.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.gnto.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): 22112000-8
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ005909083]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- 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:
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:
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.
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);
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

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
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εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
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:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
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;
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 []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
υπό μορφή υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
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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 [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi 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;
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 α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

[49]

ΑΔΑ: 7Δ82465ΧΘΟ-ΧΗ9
17PROC001693632 2017-07-14
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
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 κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(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 Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
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 [] Ναι [] Όχι
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
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[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
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 [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
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:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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:
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 [] Ναι [] Όχι
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επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

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 Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(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.
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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 αναφέρονταιxxxiii, εκτός
εάν :
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 xxxiv.
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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

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.
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.
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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 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
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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.
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
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.
xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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