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 Θεσσαλονίκη 08/09/2020 

Αρ. Διακ. 48/20 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος 

Τηλέφωνο: 2310 891-233 

Fax: 2310 891-232 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:  

1. Του ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

2. Του ν. 3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», 

3. Του ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

4. Του ν. 4412/2016 (Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει, 

5. Του π.δ. 80/2016 (Α’145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες», 

6. Την αρ. 252/29.07.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 

7. Την υπ’ αριθμ. 1/02.09.2020 (θέμα 5ο) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου σχετικά με την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και της διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακ. 48/20) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια 

ηλεκτρονικού υλικού (ξενόγλωσσων τίτλων περιοδικών και βάσεων δεδομένων) έτους 2021 για 

τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′. 
 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €67.928,13 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€54.780,75 + €13.147,38 Φ.Π.Α. 24% = €67.928,13 με το 

Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1259 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 

οικονομικού έτους 2020 (CPV: 72320000-4). 
 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23.09.2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και 

ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών 

του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 



 

2 

 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα  και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκαταστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  

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

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Η προσφορά κατατίθεται, σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο Προμηθειών του 

Πανεπιστημίου, έως την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης της προθεσμίας. 

Μπορεί επίσης να αποστέλλεται και με άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., courier, κλπ). 

 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα ακριβή στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση 

μη σφράγισής τους) φακέλους ως εξής:  

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του όρου 3 της παρούσας.  

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς.  

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς.  
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Όλα τα έγγραφα των παραπάνω φακέλων θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα, 

ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο (απλή φωτοτυπία). 

 

Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που 

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

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

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

κυρίως φακέλου. 

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

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως 

και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

3. Τα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχουν τα εξής:  

Α) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 

Δ’, «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)», το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Στο επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Δ’ παρατίθενται μόνο τα απαιτούμενα 

προς συμπλήρωση τμήματα. Ειδικότερα, ως προς το Τμήμα IV (Κριτήρια επιλογής) του 

ΤΕΥΔ οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α «Γενική 

ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», όπως αυτή παρατίθεται στο επισυναπτόμενο.    

Η ημερομηνία του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πρέπει να είναι 

εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου 

περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα υπογεγραμμένο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή τού κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, που 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ) που θα 

πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους. 

Β) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του, που θα 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. 

 

4. Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς.  

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι στις τεχνικές τους προσφορές θα πρέπει για το Είδος 1 

(ηλεκτρονικές ξενόγλωσσες περιοδικές εκδόσεις) να δηλώσουν τον τίτλο του υποείδους, τον 

εκδότη, το ISSN και τον τύπο, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Β. Για το Είδος 2 

(ηλεκτρονικές ξενόγλωσσες βάσεις δεδομένων) θα πρέπει να δηλώσουν τον τίτλο του 

υποείδους (βάσης δεδομένων), την περιγραφή του, τη χρονική διάρκεια πρόσβασης και 
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παροχές που να καλύπτουν τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης όπως περιγράφονται στο 

Παράρτημα. 

 

5. Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Οι τιμές θα πρέπει με την οικονομική προσφορά να δοθούν κατά προσφερόμενο είδος 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας 

διακήρυξης. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε Είδος ξεχωριστά. Ειδικότερα: 

 Είδος 1: Γίνονται δεκτές  προσφορές μόνο για το σύνολο των υποειδών. 

 Είδος 2: Γίνονται δεκτές προσφορές και για ορισμένα μόνο υποείδη. 

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

σύμβασης. 

 

6. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, που αφορά στην παράδοση με τον τρόπο που προβλέπεται 

από την παρούσα Διακήρυξη.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει τα ποσά του Φ.Π.Α. με τα οποία θα επιβαρυνθούν οι 

προσφερόμενες τιμές. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα 

διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.  

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

προσφερόμενο είδος. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική 

Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.  

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

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

υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 

την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 

να τα παρέχουν. 

 

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

8. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και των 

οικονομικών προσφορών, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, γίνεται από 

το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού) δημόσια και σε μία συνεδρίαση και είναι 

δυνατή η παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
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Η Επιτροπή του διαγωνισμού, στην ίδια ή σε μεταγενέστερη συνεδρίασή της, αφού προβεί 

στην καταχώριση, έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση των τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών, συντάσσει σχετικό πρακτικό και εισηγείται για την αποδοχή ή 

την απόρριψη των προσφορών και για την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. Το εν λόγω πρακτικό διαβιβάζεται στο αποφαινόμενο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου αυτό να λάβει την προσήκουσα έγκριση και κατόπιν 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

 

Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74)) 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στη δήλωση του όρου 3Α 

της παρούσας και συγκεκριμένα:  

 

α. Απόσπασμα 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 εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει 

ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρ. 73 του ν. 4412/2016. 

Η εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

αφορά τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις 

περιπτώσεις Συνεταιρισμών αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν 

τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα, που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός 

τριάντα (30) εργασίμων ημερών πριν από την υποβολή τους.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού που 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 

δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 

νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

β. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές 

διατάξεις. 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να 

προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια όσο και για το τυχόν 

προσωπικό που απασχολούν, ενώ σε περίπτωση που δεν απασχολούν προσωπικό, 

οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να το δηλώνουν. Τα νομικά 

πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα μόνο για το προσωπικό που 

απασχολούν.  

δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, ή 

ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτού ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη 



 

6 

 

 

επιβολής σε βάρος του: α) τριών (3) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή β) δύο (2) πράξεων επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό (α) και (β) κυρώσεις 

πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Μέχρι να καταστεί εφικτή η 

έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 

του πιστοποιητικού, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης κατακύρωσης προς τον προσωρινό ανάδοχο. 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (α έως δ) θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύι κατά τον χρόνο 

υποβολής τους, άλλως δε, εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί εντός 

τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους. 

 

ε. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ή του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους /αντικείμενο της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

 

στ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να επιβεβαιώνει ότι: 

1) δεν έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

2) 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, 

3) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

4) 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, 

5) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

 

Τονίζεται ότι το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού στην 

ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.  

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 

Προσοχή: Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
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αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες αρχές.  

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 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 παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 

4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του ν. 4412/2016, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 

104 του ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του ν. 4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 του ν. 

4412/2016 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού 

αναδόχου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 

103 του ν. 4412/2016, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 

του ιδίου ως άνω νόμου.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές 

προσφορές δεν επιτρέπονται. 

 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί 

με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 

4412/2016. Μπορεί επίσης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού 

οργάνου, να κατακυρώσει μεγαλύτερη ποσότητα ανά υποείδος που δεν θα υπερβαίνει όμως 

το 30% και με την προϋπόθεση ότι για την προαναφερόμενη αύξηση θα επαρκεί ο 

προϋπολογισμός του προσαυξημένου υποείδους όπως αυτός αναφέρεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας. 
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11. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα 

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

να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 

συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 

σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις 

που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

12. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 

άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 

μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

13. Η αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με το πρακτικό 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, 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 που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 

κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής:  

 

α. παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση 

άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του 

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127, και 

β. κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

 

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) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 106. 

 

       Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016    

και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127_2
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Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της 

οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της υπό τους όρους του άρθρου 

133 του ν. 4412/2016. 

 

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ή χρηματοδοτικού Ιδρύματος ίση 

με το 5% της συνολικής συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. που θα περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

η οποία θα παραμείνει μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 

202 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή 

να λήγει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 

 

15. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

Τα έξοδα μεταφοράς όπου απαιτείται βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

16. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ως μέγιστο χρονικό διάστημα έναρξης της παροχής 

πρόσβασης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου στις υπό προμήθεια βάσεις δεδομένων και 

τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών ορίζεται ο ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. Ο ανωτέρω συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί βάσει των 

αναφερομένων στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  Η διάρκεια της πρόσβασης θα αρχίζει από 

την επομένη της λήξης της τυχόν υφιστάμενης συνδρομής της Βιβλιοθήκης σε κάποια από 

τις βάσεις δεδομένων που αναγράφονται στο Παράρτημα Β΄.  Για τις νέες βάσεις δεδομένων 

(δηλ. για αυτές στις οποίες η Βιβλιοθήκη είχε παλαιότερη συνδρομή ή όταν η υφιστάμενη 

συνδρομή της Βιβλιοθήκης έχει ήδη λήξει) η πρόσβαση θα αρχίζει σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα. 

Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της πρόσβασης στις υπό προμήθεια βάσεις δεδομένων 

ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό έτος από την παροχή αυτής. 

 

17. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα σε αυτήν, με απόφαση 

του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο 

κυρώσεις. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον 

δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε με τη νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση του 

αναδόχου από το αποφαινόμενο συλλογικό όργανο, καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες 

κυρώσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος δεν 

κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, όταν η μη έγκαιρη υπογραφή 

της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα 

της Αναθέτουσας Αρχής ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων γίνεται 

αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 

 

18. Για κάθε διαφορά που αφορά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, ο ανάδοχος υπάγεται στην 
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αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.  

 

19. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή κάθε τμήματος, που θα πιστοποιείται από βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας και το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής περί εκπληρώσεως 

των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων μετά την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και 

των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της διακήρυξης. Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στo άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν 

τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 

 

20. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από την παρούσα, εφαρμόζονται αναλογικά 

οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

21. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη 

δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου, 

(κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 156 (τηλ. επικοινωνίας 2310 

891-233, fax: 2310 891-232, email: tprom@uom.gr). 

 

Πληροφορίες που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, (2310 891-753, 

2310 891-846, email:  tsanel@uom.gr, patragku@uom.gr). 

 

Επίσης, η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies.  

 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

mailto:tprom@uom.gr
mailto:dadoupi@uom.gr
mailto:patragku@uom.gr
http://www.uom.gr/supplies
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α′ 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Ι. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ) 

 

 

1. Διάρκεια συνδρομής και παροχής πρόσβασης στα ηλεκτρονικά περιοδικά 
 

1.1. Οι συνδρομές θα καλύπτουν την πρόσβαση στα τεύχη του έτους 2021 των ηλεκτρονικών 

περιοδικών ανεξάρτητα από την έναρξη της σύμβασης με τον ανάδοχο και η πρόσβαση θα 

διαρκεί εσαεί, εκτός κι αν ισχύει διαφορετική πολιτική από τον εκδότη.  Στην περίπτωση 

διαφορετικής πολιτικής από τον εκδότη, η πρόσβαση θα ισχύει για τουλάχιστον ένα 

ημερολογιακό έτος από την έναρξη της πρόσβασης σ’ αυτά από τον εκδότη. 

 

1.2. Σε περίπτωση που ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link) 

αποκτήσει πρόσβαση για λογαριασμό όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων σε κάποιους από 

τους τίτλους ξενόγλωσσων περιοδικών του Παραρτήματος Β’ Είδος 1, το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην προμήθεια των εν λόγω τίτλων ή να 

αντικαταστήσει τους τίτλους αυτούς με άλλους, αντίστοιχου κόστους, μετά από έγκαιρη 

συνεννόηση με τον ανάδοχο.  

 

 

2. Επιβεβαίωση παραγγελιών 

 

Η μη εκτέλεση των παραγγελιών θα πρέπει να δικαιολογείται κατά περίπτωση με γραπτή 

ειδοποίηση του προμηθευτή στη Βιβλιοθήκη. 

 

3. Ενημέρωση για βιβλιογραφικές αλλαγές 
 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να στέλνει γραπτή ενημέρωση στη Βιβλιοθήκη για 

τυχόν αλλαγές στα βιβλιογραφικά δεδομένα (αλλαγές τίτλων, συχνότητας κτλ.) των τίτλων 

στους οποίους η Βιβλιοθήκη θα είναι συνδρομήτρια. 

 

4. Τρόπος πρόσβασης 

 

Οι συνδρομές στα επιστημονικά περιοδικά σε ηλεκτρονική μορφή, συνίστανται στην 

πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση των άρθρων και των τευχών των περιοδικών, μέσω 

διαδικτύου (online web access), με χρήση σύγχρονων προγραμμάτων πλοήγησης (browser), 

θα αφορά απεριόριστους ταυτόχρονους χρήστες (site license) και θα επιτυγχάνεται 

τουλάχιστον με βάση την αναγνώριση των ΙΡ διευθύνσεων των υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (είτε με φυσική σύνδεση, είτε μέσω Proxy server του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος, οφείλει να γνωστοποιήσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή, εάν προσφέρονται και διαφορετικοί τρόποι διαπίστευσης πρόσβασης, 

χωρίς επιπρόσθετο κόστος. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος οφείλει στη προσφορά του να γνωστοποιήσει την τοποθεσία 

πρόσβασης για κάθε προσφερόμενο τίτλο περιοδικού (π.χ. ιστότοπος του εκδότη, 

ηλεκτρονική υπηρεσία / πλατφόρμα / ιστότοπος του αναδόχου, κλπ.) μαζί με το αντίστοιχο 
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URL.   

 

5. Στατιστικά χρήσης 

 

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει την ενημέρωση των στοιχειών της Βιβλιοθήκης και των 

αρμοδίων υπαλλήλων στον εκδότη για την δυνατότητα online πρόσβασης  ως administrator 

στις πλατφόρμες που φιλοξενούν τα ηλεκτρονικά περιοδικά για τη διαχείρισή τους 

συμπεριλαμβανομένης της λήψης στατιστικών αναφορών χρήσης τους. 

 

6. Έντυπα περιοδικά (συνοδευτικά των ηλεκτρονικών) 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, στην περίπτωση όπου μαζί με την ηλεκτρονική συνδρομή 

προσφέρεται αναγκαστικά και η έντυπη, να προβεί σε παράδοση των υπό προμήθεια 

έντυπων επιστημονικών περιοδικών, στους χώρους που θα υποδείξει η Διεύθυνση 

Βιβλιοθήκης.  

Η έντυπη μορφή των συνδρομών, των επιστημονικών περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή, θα 

παραδίδεται από τον προμηθευτή συσκευασμένη σε χαρτοκιβώτια ή άλλα είδη συσκευασίας 

κατάλληλα για τη μεταφορά.  

Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται με ανεξίτηλο και εμφανή τρόπο οι παρακάτω 

ενδείξεις:  

• Η ονομασία του περιεχομένου  

• Ο αριθμός των περιεχομένων κάθε συσκευασίας  

• Τα στοιχεία του αναδόχου  

 

7. Αντιπροσώπευση - Επικοινωνία 

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι εταιρία εξωτερικού είναι επιθυμητή η ύπαρξη 

τοπικού αντιπροσώπου καθώς και ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής δωρεάν επικοινωνίας. 

 

 

 

ΙΙ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 

1. Χρόνος έναρξης και διάρκεια της παροχής πρόσβασης της Βιβλιοθήκης στις βάσεις 

δεδομένων 

 

1.1. Ως μέγιστο χρονικό διάστημα έναρξης της παροχής πρόσβασης της Βιβλιοθήκης στις 

υπό προμήθεια βάσεις δεδομένων ορίζεται ο ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης με 

τον προμηθευτή.  Γίνονται δεκτές και προσφορές για μικρότερο χρονικό διάστημα έναρξης 

της παροχής πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων.  

 

1.2. Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής θα 

πρέπει να ζητήσει παράταση με αίτησή του στην οποία θα αιτιολογεί την καθυστέρηση στην 

παροχή πρόσβασης.  Σε αυτή την περίπτωση παρατείνεται ανάλογα και η χρονική διάρκεια 

της πρόσβασης της Βιβλιοθήκης στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων.  Παρόλ’ αυτά ο 

συνολικός χρόνος έναρξης της παροχής πρόσβασης με καθυστέρηση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον προμηθευτή. 
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1.3. Η διάρκεια της πρόσβασης θα αρχίζει από την επομένη της λήξης της τυχόν 

υφιστάμενης συνδρομής της Βιβλιοθήκης σε κάποια από τις βάσεις δεδομένων που 

αναγράφονται στο Παράρτημα Β’. Για τις νέες βάσεις δεδομένων (δηλ. γι αυτές στις οποίες 

η Βιβλιοθήκη είχε παλαιότερη συνδρομή ή όταν η υφιστάμενη συνδρομή της Βιβλιοθήκης 

έχει ήδη λήξει) η πρόσβαση θα αρχίζει σύμφωνα με τους όρους 1.1 και 1.2. Σε κάθε 

περίπτωση η διάρκεια της πρόσβασης στις υπό προμήθεια βάσεις δεδομένων ορίζεται σε ένα 

(1) ημερολογιακό έτος από την παροχή αυτής. 

 

2. Εύρος πρόσβασης 

 

2.1. Οι βάσεις δεδομένων θα πρέπει να προσφέρονται για αριθμό ταυτόχρονων χρηστών 

σύμφωνα με τη στήλη «Περιγραφή Αναγκών της Βιβλιοθήκης» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β 

για το Είδος 2.  Προσφορές για μικρότερο αριθμό χρηστών θα απορρίπτονται. Η πρόσβαση 

στο περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων θα πρέπει να προσφέρεται με αναγνώριση των IP 

διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή με κωδικούς πρόσβασης. Η δυνατότητα 

πρόσβασης θα πρέπει να είναι αδιάλειπτη και δυνατή σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας. 

 

3. Επιβεβαίωση παραγγελιών 

 

3.1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει στη Βιβλιοθήκη γραπτή 

επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης των παραγγελιών στους δημιουργούς/διαθέτες των βάσεων 

δεδομένων σε μέγιστο χρονικό διάστημα 20 ημερών (ημερολογιακών) από την υπογραφή 

του σχετικού συμφωνητικού. 

 

3.2. Η μη εκτέλεση των παραγγελιών θα πρέπει να αιτιολογείται κατά περίπτωση με γραπτή 

ειδοποίηση του προμηθευτή προς τη Βιβλιοθήκη. 

 

4. Ενημέρωση για αλλαγές στις βάσεις δεδομένων 

 

4.1. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αποστέλλει έγκαιρα (εκ των προτέρων) γραπτή ενημέρωση 

στη Βιβλιοθήκη για τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στις βάσεις δεδομένων μέσα στον 

προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας της σύμβασης.  

 

5. Ισοδύναμες βάσεις δεδομένων 

 

5.1. Σε περίπτωση που δεν προσφέρονται οι συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων που 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β για το Είδος 2, αλλά ισοδύναμες, θα πρέπει ο 

προμηθευτής να προσκομίζει αναλυτική περιγραφή και άλλο υλικό τεκμηρίωσης για την 

κάθε ισοδύναμη βάση δεδομένων που προσφέρει.   

 

5.2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης προσφοράς για ισοδύναμη 

βάση δεδομένων εφόσον από τα στοιχεία της προηγουμένης παραγράφου δεν αποδεικνύεται 

η ισοδυναμία της προσφερόμενης βάσης δεδομένων με την αναφερόμενη στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Είδος 2), βάση δεδομένων. 

 



14 

 

5.3. Για την επιλογή μεταξύ ισοδύναμων βάσεων δεδομένων θα ληφθούν υπόψη: το πλήθος 

και η ποιότητα των ευρετηριαζόμενων πηγών, η πληρότητα, ποσότητα και ποιότητα των 

πληροφοριών, το ποσοστό πηγών πλήρους κειμένου, η ευκολία και ευχρηστία του 

περιβάλλοντος διεπαφής με τον τελικό χρήστη, η κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων της 

Βιβλιοθήκης κλπ. 

 

6.  Εμπειρία αναδόχου 

 

6.1 Οι προσφέροντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά 

τους πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. ή του οικείου επαγγελματικού μητρώου (έκδοσης 

τουλάχιστον τελευταίου διμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης) με 

το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους / αντικείμενο 

της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.  

 

6.2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος διαθέτης των υπό προμήθεια βάσεων 

δεδομένων και να μπορεί να πιστοποιήσει το γεγονός αυτό με την προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, εφόσον του ζητηθεί από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο 

Πληροφόρησης. 

 

 

7. Στατιστικά χρήσης 

 

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει την ενημέρωση των στοιχειών της Βιβλιοθήκης και των 

αρμοδίων υπαλλήλων στον εκδότη για την δυνατότητα online πρόσβασης  ως administrator 

στις πλατφόρμες που φιλοξενούν τις βάσεις δεδομένων για τη διαχείρισή τους 

συμπεριλαμβανομένης της λήψης στατιστικών αναφορών χρήσης τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.080,26€ με το ΦΠΑ 24% 
[Γίνονται δεκτές  προσφορές μόνο για το σύνολο των υποειδών] 

 

A/A JOURNAL PUBLISHER ISSN ΤΥΠΟΣ 

1.  Academy of Management Journal Academy of Management 1948-0989 ηλεκτρονικό 

2.  Academy of Management Review Academy of Management 1930-3807 ηλεκτρονικό 

3.  
AJIDD-American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities 

American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities 1944-7558 ηλεκτρονικό 

4.  American journal of International law American Society of International Law 2161-7953 ηλεκτρονικό 

5.  Annual Review of Political Science Annual Reviews 1545-1577 ηλεκτρονικό 

6.  
Intellectual and Developmental Disabilities 

American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities 1934-9556 ηλεκτρονικό 

7.  Journal of Consumer Research  Oxford University Press 1537-5277 ηλεκτρονικό 

8.  Journal of international business studies Palgrave MacMillan Ltd – Journal Subs 1478-6990 ηλεκτρονικό 

9.  Journal of International Marketing  American Marketing Association/ Sage Publications  1547-7215 ηλεκτρονικό 

10.  Journal of Marketing - Birmingham American Marketing Association/ Sage Publications  1547-7185 ηλεκτρονικό 

11.  Journal of Marketing Research  
American Marketing Association/ Sage Publications 

 1547-7193 
ηλεκτρονικό 

12.  Journal of the American Statistical Association T&F Informa UK Ltd - Taylor & Francis 1537-274X ηλεκτρονικό 

13.  Management Science  INFORMS Institute for Operations Research and 
Management Sciences 

1526-5501 
ηλεκτρονικό 

14.  MIT Sloan Management Review – Basic subscription MIT Sloan Management Review 1532-8937 ηλεκτρονικό 

15.  Neural Computation 
MIT Press Journals 

1530-888X 
ηλεκτρονικό 

16.  Organization Science 
INFORMS Institute for Operations Research and 
Management Sciences 

1526-5455 
ηλεκτρονικό 

17.  Review of Economics and Statistics  MIT Press Journals 1530-9142 ηλεκτρονικό 

18.  
Journal of Information Technology (+ Journal of Information technology 
teaching cases Bundle-ISSN 1466-4437) Sage Publications 1466-4437 ηλεκτρονικό 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 2 (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.847,87€ με το ΦΠΑ 24% 
[Γίνονται δεκτές  προσφορές και για ορισμένα μόνο υποείδη] 

 
 

A
/
A 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. ΑΞΙΑ 
/ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2021 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

€ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

€ 

1.  Declassified 
Documends 
Reference 
System, Gale 
Cengage 
Learning  

Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το πλήρες 
αυθεντικό κείμενο 78.000 αποχαρακτηρισμένων 
απόρρητων εγγράφων υπηρεσιών και υπουργείων των 
ΗΠΑ (CIA, FBI, NSA, NATO, Υπ. Δικαιοσύνης, Υπ. 
Εξωτερικών, Λευκός Οίκος κ.ά.).  Οι περισσότερες από 
500.000 ψηφιοποιημένες σελίδες που περιλαμβάνονται 
σε αυτήν τη βάση την καθιστούν ένα αναντικατάστατο 
εργαλείο έρευνας της αμερικάνικης ιστορίας και 
διπλωματίας για πολιτικούς επιστήμονες και ιστορικούς 

1/1/2021 έως 
31/12/2021 

Ετήσια παροχή 
ηλεκτρονικής πρόσβασης 
για απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στη βάση 
δεδομένων “Declassified 
Documents Reference 
System” ή σε άλλη 
ισοδύναμη*. 

Έως 
1.356,80 

Έως 
1.682,43 

2.  Gale Virtual 
Reference 
Library, Gale 
Cengage 
Learning 

Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου 100 περίπου 
επιλεγμένων ηλεκτρονικών βιβλίων αναφοράς 
(εγκυκλοπαιδειών, λεξικών, εγχειριδίων κλπ.).  Τα 
βιβλία καλύπτουν όλες τις θεματικές κατηγορίες και 
προέρχονται από έγκριτους εκδοτικούς οίκους όπως 
π.χ. Cambridge University Press, Sage, John Wiley, M.E. 
Sharpe, McGraw-Hill.  Με την επιλογή 100 τίτλων και 
την ετήσια φιλοξενία τους σε πλατφόρμα  του Gale η 
Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
αυτούς τους τίτλους σε όλους τους χρήστες της 
ταυτόχρονα και καθ’όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

1/1/2021 έως 
31/12/2021 

Ετήσια παροχή 
ηλεκτρονικής πρόσβασης 
για απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στη βάση 
δεδομένων “Gale Virtual 
Reference Library” ή σε 
άλλη ισοδύναμη*. 

Έως 
907,36 

Έως 
1.125,13 
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3.  Making of the 
Modern World 
(The), Gale 
Cengage 
Learning  

Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο 
67.000 και πλέον βιβλίων που έχουν εκδοθεί την 
περίοδο 1460-1850 και 466 περιοδικών που εκδόθηκαν 
πριν το 1906. Με περισσότερες από 12 εκατομμύρια 
ψηφιοποιημένες σελίδες καλύπτεται θεματικά η 
οικονομική επιστήμη με την ευρύτερη έννοια αφού 
συμπεριλαμβάνεται και υλικό στην πολιτική επιστήμη, 
ιστορία, κοινωνιολογία, αποικιακές σπουδές καθώς και 
ειδικές συλλογές στην τραπεζική, χρηματοοικονομική, 
μεταφορές και βιομηχανία. Τα βιβλία και τα περιοδικά 
προέρχονται από τις σπάνιες συλλογές των παρακάτω 
σημαντικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: Goldsmith’s 
Library of Economic Literature – University of London, 
Kress Library of Business and Economics – Harvard 
University, Seligman Collection of Butler Library – 
Columbia University και Yale University Libraries 

1/1/2021 έως 
31/12/2021 

Ετήσια παροχή 
ηλεκτρονικής πρόσβασης 
για απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στη βάση 
δεδομένων “The Making 
of the Modern World” ή 
σε άλλη ισοδύναμη*. 

Έως 
2.835,50 

Έως 
3.516,02 

4.  AllThatStats-
DSI Data Service 
& Information 

Συλλογή των σπουδαιότερων στατιστικών βάσεων 
δεδομένων από διάφορες διεθνείς και εθνικές πηγές 
(OECD, Eurostat, UNIDO, IMF, German Statistical 
Office κλπ.) όλου του κόσμου.  Περιλαμβάνει 
περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο μηνιαίες, 
τριμηνιαίες και ετήσιες χρονοσειρές για περισσότερες 
από 200 χώρες και με κάλυψη από το 1960 μέχρι 
σήμερα. 

1/1/2021 έως 
31/12/2021 

Παροχή ηλεκτρονικής 
πρόσβασης για 
απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στη βάση 
στατιστικών δεδομένων 
“AllThatStats-DSI Data 
Service & Information” 
(στατιστικές χρονοσειρές) 
ή σε άλλη ισοδύναμη*. 

Έως 
6.120,00 

Έως 
7.588,80 



 18 

5.  RILM Abstracts 
of Music 
Literature 

Η σημαντικότερη βάση δεδομένων για τη διεθνή 
βιβλιογραφία της μουσικής επιστήμης και τέχνης.  
Περιλαμβάνει περίπου 2738 τίτλους περιοδικών, 
περισσότερες από 850.000 εγγραφές και επιτομές για 
άρθρα περιοδικών, βιβλία, βιβλιογραφίες, καταλόγους, 
διατριβές, αφιερώματα, κινηματογραφικές ταινίες και 
video, εικονογραφίες, κριτικούς σχολιασμούς εκδόσεων, 
εθνογραφικές ηχογραφήσεις, πρακτικά συνεδρίων και 
κριτικές βιβλίων, ηχογραφήσεων και συναυλιών που 
έχουν δημοσιευτεί από το 1969 μέχρι σήμερα.  
Δημιουργός της βάσης: Repertoire International de 
Litterature Musicale. 

1 ημερολογιακό 
έτος 

από την 
ημερομηνία 

έναρξης 
λειτουργίας της 

βάσης δεδομένων 
(λήξη τρέχουσας 

συνδρομής 
19/12/2020) 

Ετήσια παροχή 
ηλεκτρονικής πρόσβασης 
για απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες  
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στη 
βιβλιογραφική βάση 
δεδομένων “RILM 
Abstracts of Music 
Literature” 
(βιβλιογραφικές 
αναφορές με επιτομές) ή 
σε άλλη ισοδύναμη*. 

Έως 
2.919,36 

Έως 
3.620,00 

6.  ABSEES 
American 
Bibliography of 
Slavic and East 
European 
Studies 

Βιβλιογραφική βάση δεδομένων με αναφορές σε άρθρα 
περιοδικών, βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, βιβλιοκριτικές, 
διδακτορικές διατριβές, online πηγές πληροφόρησης 
και επιλεγμένες κυβερνητικές εκδόσεις για την 
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη και την πρώην 
Σοβιετική Ένωση που έχουν δημοσιευθεί στις ΗΠΑ και 
στον Καναδά.  Ενημερώνεται σε μηνιαία βάση, με 
κάλυψη από το 1989 μέχρι σήμερα. 

1 ημερολογιακό 
έτος 

από την 
ημερομηνία 

έναρξης 
λειτουργίας της 

βάσης δεδομένων 
(λήξη τρέχουσας 

συνδρομής 
19/12/2020)  

Ετήσια παροχή 
ηλεκτρονικής πρόσβασης 
για απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στη βάση  
δεδομέων “ABSEES” 
(βιβλιογραφικές 
αναφορές και επιτομές) ή 
σε άλλη ισοδύναμη*. 

Έως 
1.012,90 

Έως 
1.256,00 

7.  The Economist 
Historical 
Archive (1843-
2014) , Gale 
Cengage 
Learning 

Το ιστορικό αρχείο του περιοδικού Economist σε πλήρη 
ψηφιακή μορφή. Δίνεται πρόσβαση στο πλήρες 
έγχρωμο υλικό του αρχικού εντύπου από το 1997 και 
μετά, καθώς και στο διαφημιστικό περιεχόμενο των 
τευχών και τις ανακοινώσεις για ευκαιρίες 
εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον περιλαμβάνονται οι 
πίνακες στατιστικών δεδομένων των έντυπων τευχών 
του Economist σε επεξεργάσιμη μορφή από τους 
χρήστες του ψηφιακού αρχείου, δίνοντας μία μεγάλη 
ευχέρεια διαχείρισης των δεδομένων για τους σκοπούς 
της έρευνάς τους. 

1/1/2021 έως 
31/12/2021 

Ετήσια παροχή 
ηλεκτρονικής πρόσβασης 
για απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στη βάση 
δεδομένων  (πλήρες 
κείμενο) “ The Economist 
Historical Archive (1843-
2013)” ή σε άλλη 
ισοδύναμη*. 

Έως 
2.160,28 

Έως 
2.678,75 
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8.  RDA Toolkit 
/single user 

Online εγχειρίδιο. Το RDA (Resource Description and 
Access) είναι το νέο διεθνές πρότυπο που 
χρησιμοποιείται για την περιγραφή και πρόσβαση στις 
πηγές (βιβλία, περιοδικά, CDs κλπ.) που διαθέτει μία 
βιβλιοθήκη. 

1 ημερολογιακό 
έτος από την 

ημερομηνία λήξης, 
ήτοι 28/02/2021, 

της τρέχουσας 
συνδρομής 

Ετήσια παροχή για έναν 
χρήστη ή σε άλλη 
ισοδύναμη*. Έως 

234,00 
Έως 

290,16 

9.  Cataloger’s 
desktop  

Online εγχειρίδια για την θεματική ανάλυση του υλικού 
της Βιβλιοθήκης. 

1 ημερολογιακό 
έτος από την 

ημερομηνία λήξης, 
ήτοι 17/02/2021, 

της τρέχουσας 
συνδρομής 

 

Ετήσια παροχή για έναν 
χρήστη ή σε άλλη 
ισοδύναμη*. 

Έως 
628,00 

Έως 
778,72 
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10.  Business Source 
Complete & 
Econlit with full 
text, Ebsco 
 
 

Business Source Complete 

Σημαντική βιβλιογραφική βάση δεδομένων σε θέματα 
επιχειρήσεων (management, marketing, λογιστική 
κλπ.). Ευρετηριάζει περισσότερους από 6500 τίτλους 
περιοδικών από το 1971 μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει το 
πλήρες κείμενο για περισσότερους από 3600 τίτλους 
περιοδικών. Επίσης παρέχονται πληροφορίες για 
περισσότερες από 40.000 εταιρείες από όλον τον κόσμο, 
κλαδικές μελέτες και μελέτες περιπτώσεων. 
 
 
 
Econlit with full text 
Η σημαντικότερη βιβλιογραφική βάση με αναφορές, 
επιτομές και πλήρη κείμενα για τη διεθνή βιβλιογραφία 
της οικονομικής επιστήμης από το 1969 μέχρι σήμερα.  
Περιλαμβάνει περίπου 500.000 εγγραφές στις οποίες 
προστίθενται ετησίως 27.000 επιπλέον.  Δημιουργός της 
βάσης: American Economic Association. 
    

1 ημερολογιακό 
έτος 

από την 
ημερομηνία 

έναρξης 
λειτουργίας της 

βάσης δεδομένων 
(λήξη τρέχουσας 

συνδρομής 
19/12/2020) 

Ετήσια παροχή 
ηλεκτρονικής πρόσβασης 
για απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στη βάση 
δεδομένων “Business 
Source Complete” 
(στατιστικά δεδομένα, 
βιβλιογραφικές 
αναφορές και πλήρες 
κείμενο) ή σε άλλη 
ισοδύναμη*. 
 
Ετήσια παροχή 
ηλεκτρονικής πρόσβασης 
για απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στη 
βιβλιογραφική βάση 
δεδομένων “ECONLIT 
with Fulltext” 
(βιβλιογραφικές 
αναφορές με επιτομές και 
πλήρες κείμενο) ή σε 
άλλη ισοδύναμη*. 

Έως 
14.122,58 

 

Έως 
17.512,00 
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11.  JSTOR (The Arts 
& Sciences I 
Collection + The 
Arts & Sciences 
II Collection + 
Business Ι 
Collection + 
Music 
Collection) 

Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου ψηφιοποιημένων 
αρχείων επιστημονικών περιοδικών.  Οι συλλογές «Arts 
& Sciences I-ΙΙ” περιλαμβάνουν πλήρες κείμενο του 
συνολικού αρχείου 377 περιοδικών, η συλλογή 
“Business Ι” πλήρες κείμενο του συνολικού αρχείου 68 
περιοδικών και η συλλογή “Music” πλήρες κείμενο του 
συνολικού αρχείου 54 περιοδικών. 

01/01/2021 έως  
31/12/2021 

 

Ανανέωση ηλεκτρονικής 
πρόσβασης για 
απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στις συλλογές 
“Arts & Sciences I και ΙΙ”, 
“Business Ι” και “Music” 
της βάσης πλήρους 
κειμένου 
αρχειοθετημένων 
επιστημονικών 
περιοδικών “JSTOR” 
(πλήρες κείμενο 
ψηφιοποιημένων 
περιοδικών) ή σε άλλη 
ισοδύναμη*. 

Έως 
    3.409,99   

Έως 
4.228,39  

12.  Journal and 
Highly Cited 
Data, Clarivate 
Analytics 

Περιλαμβάνει τη βάση δεδομένων Journal 

Citation Reports, που καλύπτει περίπου 11.000 
επιστημονικά περιοδικά σε περίπου 250 γνωστικά 
αντικείμενα που εκδίδονται σε 81 χώρες, παρέχοντας 
πληροφορίες για τη θεματική τους κάλυψη, τους 
σχετικούς τίτλους περιοδικών, τα περιεχόμενά τους, 
τις παραπομπές από και προς κάθε τίτλο. Αποτελεί 
μοναδικό εργαλείο για την αξιολόγηση των περιοδικών 
παρέχοντας μια πληθώρα στατιστικών στοιχείων. 
 
Επίσης, περιλαμβάνει τη βάση δεδομένων Essential 

Science Indicators, που αποτελεί ένα μοναδικό 
εργαλείο αποτύπωσης των νέων τάσεων στην επιστήμη 
και της ιεραρχικής ταξινόμησης των άρθρων και 
περιοδικών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα των 
κοινωνικών και θετικών επιστημών. 

 01/01/2021 έως  
31/12/2021 

 

Ετήσια παροχή 
ηλεκτρονικής 
πρόσβασης για πέντε 
(5) τουλάχιστον 
ταυτόχρονους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στη βάση 
δεδομένων “JHCD” 
(πληροφορίες για 
περιοδικά και ανάλυση 
παραπομπών) ή σε 
άλλη ισοδύναμη*. 

Έως 
4.642,54 

Έως 
5.756,75 
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13.  EBSCO eBook 
Academic 
Subscription 
Collection 

Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει περισσότερα από 
150.000 ηλεκτρονικά βιβλία, συμπεριλαμβάνοντας 
τίτλους από μεγάλους εκδοτικούς οίκους 
πανεπιστημίων όπως, Oxford University Press, MIT 
Press, State University of New York Press, Cambridge 
University Press, Harvard University Press κ.α. 
Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται και ακαδημαϊκοί 
εκδότες όπως οι Elsevier, Taylor & Francis, Sage 
Publications και John Wiley. Καλύπτονται θέματα που 
αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο εύρος ακαδημαϊκών 
θεμάτων, όπως: Τέχνες, Επιχείρηση & Οικονομία, 
Εκπαίδευση, Τέχνες της Γλώσσας, Ιατρική, Τέχνες του 
θεάματος, Φιλοσοφία, Ποίηση, Πολιτικές Επιστήμες, 
Θρησκεία, Κοινωνικές Επιστήμες, Τεχνολογία & 
Μηχανική. Kάθε μήνα προστίθενται και νέοι τίτλοι. 

1 ημερολογιακό 
έτος 

από την 
ημερομηνία 

έναρξης 
λειτουργίας της 

βάσης δεδομένων 
(λήξη τρέχουσας 

συνδρομής 
19/12/2020) 

Ετήσια παροχή 
ηλεκτρονικής πρόσβασης 
για απεριόριστους 
ταυτόχρονους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στη βάση 
δεδομένων (πλήρες 
κείμενο) “ EBSCO eBook 
Academic Subscription 
Collection” ή σε άλλη 
ισοδύναμη*. 

Έως 
3.254,84 

Έως 
4.036,00 

14.  Classification 
Web (Library of 
Congress)  

Βάση δεδομένων με το πλήρες ταξινομικό σύστημα και 
τις θεματικές επικεφαλίδες (εγγραφές καθιέρωσης) της 
Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. 

1 ημερολογιακό 
έτος από την 

ημερομηνία λήξης, 
ήτοι 28/05/2021, 

της τρέχουσας 
συνδρομής. 

Ετήσια παροχή 
ηλεκτρονικής πρόσβασης 
για τέσσερις (4) 
ταυτόχρονους χρήστες 
μέσω του διαδικτύου 
(Internet) στη βάση 
δεδομένων 
«Classification Web» ή σε 
άλλη ισοδύναμη*. 

Έως 
628,00 

Έως 
778,72 

 44.232,15 54.847,87 

 54.847,87 

 
* Ο όρος ισοδύναμη αναφέρεται σε βάσεις δεδομένων με την ίδια περίπου θεματική και χρονολογική κάλυψη που περιλαμβάνουν τον ίδιο περίπου αριθμό και είδος 
εγγραφών. Για την επιλογή μεταξύ αντίστοιχων βάσεων δεδομένων βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, όρος ΙΙ, 5. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΕΙΔΟΣ 1  

 

A/A JOURNAL PUBLISHER ISSN 
ΤΙΜΗ 

ONLINE  
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1.  Academy of Management Journal Academy of Management 1948-0989    

2.  Academy of Management Review Academy of Management 1930-3807    

3.  
AJIDD-American Journal on Intellectual and Developmental 
Disabilities 

American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities 1944-7558    

4.  American journal of International law American Society of International Law 2161-7953    

5.  Annual Review of Political Science Annual Reviews 1545-1577    

6.  
Intellectual and Developmental Disabilities 

American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities 1934-9556    

7.  Journal of Consumer Research  Oxford University Press 1537-5277    

8.  Journal of international business studies Palgrave MacMillan Ltd – Journal Subs 1478-6990    

9.  Journal of International Marketing  American Marketing Association/ Sage Publications  1547-7215    

10.  Journal of Marketing - Birmingham American Marketing Association/ Sage Publications  1547-7185    

11.  Journal of Marketing Research  American Marketing Association/ Sage Publications  1547-7193    

12.  Journal of the American Statistical Association T&F Informa UK Ltd - Taylor & Francis 1537-274X    

13.  Management Science  
INFORMS Institute for Operations Research and 
Management Sciences 

1526-5501 
   

14.  MIT Sloan Management Review – Basic subscription MIT Sloan Management Review 1532-8937    

15.  Neural Computation MIT Press Journals 1530-888X    

16.  Organization Science 
INFORMS Institute for Operations Research and 
Management Sciences 

1526-5455 
   

17.  Review of Economics and Statistics  MIT Press Journals 1530-9142    

18.  
Journal of Information Technology (+ Journal of Information 
technology teaching cases Bundle-ISSN 1466-4437) Sage Publications 1466-4437    

   ΣΥΝΟΛΑ    

 



24 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΕΙΔΟΣ 2  

 

 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1.  Declassified Documends Reference System, Gale 
Cengage Learning  

   

2.  Gale Virtual Reference Library, Gale Cengage Learning    

3.  Making of the Modern World (The), Gale Cengage 
Learning  

   

4.  AllThatStats-DSI Data Service & Information    

5.  RILM Abstracts of Music Literature    

6.  ABSEES American Bibliography of Slavic and East 
European Studies 

   

7.  The Economist Historical Archive (1843-2014) , Gale 
Cengage Learning 

   

8.  RDA Toolkit /single user    

9.  Cataloger’s desktop     

10.  Business Source Complete & Econlit with full text, Ebsco 
 
 

   

11.  JSTOR (The Arts & Sciences I Collection + The Arts & 
Sciences II Collection + Business Ι Collection + Music 
Collection) 

   

12.  Journal and Highly Cited Data, Clarivate Analytics    

13.  EBSCO eBook Academic Subscription Collection    

14.  Classification Web (Library of Congress)     

 
* Ο όρος ισοδύναμη αναφέρεται σε βάσεις δεδομένων με την ίδια περίπου θεματική και χρονολογική κάλυψη που περιλαμβάνουν τον ίδιο περίπου αριθμό και είδος εγγραφών.  
Αναλυτικότερη περιγραφή των βάσεων δεδομένων δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Είδος 2).  Για την επιλογή μεταξύ αντίστοιχων βάσεων δεδομένων βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 
όρος ΙΙ, 5. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ′ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99206919 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη - 54636 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος 

- Τηλέφωνο: 2310891233 

- Ηλ. ταχυδρομείο: tprom@uom.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.uom.gr/supplies 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού 

(ξενόγλωσσων τίτλων περιοδικών και βάσεων δεδομένων) έτους 2021 για τις ανάγκες 

της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (CPV: 72320000-4). 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007036840 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 48/20 

 

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

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

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:  

α) [……] 

 

 

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): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

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

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα;  Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 24 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις26: 

α) πτώχευση 

 

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 συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

[] Ναι [] Όχι 
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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) είναι 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. 

 

 

 



 

13 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

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

που αναφέρονται29, 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 δωρεάν30. 

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 Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος,  

 

Υπογραφή(-ές): [……]    



 

15 

 

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

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

ευρώ. 

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

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

ευρώ. 

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

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

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

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

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

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

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

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

“διαφθορά”. 

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

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

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

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (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). 
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12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

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

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
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έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

29 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

30 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.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ - Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Ονομασία Τράπεζας ........................... 

Κατάστημα .............................. 

(Δ/νση οδός - αριθμός ΤΚ – τηλ - ΦΑΞ) 

Ημερομηνία έκδοσης ............... 

ΕΥΡΩ .................................. 

Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν .......................... για 

ΕΥΡΩ....................................... 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ............ (και ολογράφως) 

.................. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας 

........................................................., οδός................................., αριθμός ..............., 

ΤΚ..................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) .............................., 

(2) ................................., κ.λπ ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 

προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό ............... 

σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάδειξη αναδόχου για την ……………… 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αριθμός διακήρυξης ....../......)  και το οποίο ποσόν 

καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ........................ ΕΥΡΩ αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή 

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

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι … (ή την 

επιστροφή της σε εμάς), οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 

καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 

υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών 

για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ………………… η πρώτη των συμβαλλομένων κα. 

Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (ΑΦΜ 090020486), εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο και ο δεύτερος 

των συμβαλλομένων  ………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας 

……………. Οδός ……………… ΑΦΜ : ………….., Δ.Ο.Υ.: ………………., 

συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα παρακάτω: 

 

1. Ύστερα από την αρ. ……………………..απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου, με την οποία κατακυρώθηκε στο δεύτερο των 

συμβαλλομένων το αποτέλεσμα του υπ’ αριθ. 48/20 διαγωνισμού για την 

προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού (ξενόγλωσσων τίτλων περιοδικών και βάσεων 

δεδομένων) έτους 2021 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου 

Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου, ο πρώτος των συμβαλλομένων 

αναθέτει στον δεύτερο την προμήθεια των παρακάτω  ειδών: 

 

της διακήρυξης 48/20 σύμφωνα με την προσφορά της. Συνολική τιμή ……….. 

Η ανάθεση αυτή θα γίνει σύμφωνα με την προαναφερόμενη διακήρυξη και την 

προσφορά του αναδόχου, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

του παρόντος συμφωνητικού. 

2. Η παράδοση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν λόγω 

διακήρυξη. 

 

3. Για την εκτέλεση της σύμβασης θα ισχύουν οι όροι που αναλυτικά περιγράφονται 

στην υπ’αριθμ. 48/20 διακήρυξη καθώς και στην προσφορά του αναδόχου, που 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος συμφωνητικού. 

 

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το όρο 19 της διακήρυξης 

48/20 και τους ειδικούς όρους αυτής. 

 

3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο αντισυμβαλλόμενος κατέθεσε 

την υπ’ αριθμ. ………………. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……………..,  

η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 για ποσό των 

€……………. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής είναι ίσος με το χρόνο 

ισχύος της σύμβασης πλέον δύο (2) μήνες.  Η εγγυητική αυτή επιστολή θα 

επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος 

συμφωνητικού και με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων του Πανεπιστημίου που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

4. Η ανωτέρω προμήθεια/υπηρεσία χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του 

τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου  (ΚΑΕ 1259  ποσού ……… με το 

Φ.Π.Α.) έτους 2020 (CPV: 72320000-4). 

 

5. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 



Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τα έξοδα μεταφοράς όπου απαιτείται βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

6. Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής και της 

διακήρυξης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τα σχετικά άρθρα του ν. 

4412/2016 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά 

διαδικασία. 

 

7. Ως προς τη διακήρυξη και τη σύμβαση ο προμηθευτής υπάγεται στην 

αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 1 

παρ. 2 του ν. 1406/1983. 

 

8. Η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται ότι θα τηρεί 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. 

 

9. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αποδέχεται τους όρους και αναλαμβάνει τις 

παραπάνω υπηρεσίες/προμήθειες. 

 

10. Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα εκ 

των οποίων το πρώτο παραλήφθηκε από τον αντισυμβαλλόμενο, το δεύτερο θα 

παραμείνει στο φάκελο του διαγωνισμού και το τρίτο θα το λάβει το Λογιστήριο 

του Πανεπιστημίου. 

 

 

          ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

                Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ                                Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

         ΕΥΓΕΝΙΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

                         ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
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