
                                                                                           

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ   

ΠΛΑΙΣΙΟ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Ε.Π. «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007 -2013» 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

            ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

                            ΤΑΜΕΙΟ 

 

  

Πληροφορίες : Αφροδίτη Μπαλού  

 Τηλ. :  213 13 06 208 

Fax :  213 13 06 480 

E-mail :  abalou@ekdd.gr 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ     

         Α.Π. 1045/31-1-2013 

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης 

 

 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη αναδόχου για 

<<Ανανέωση συνδρομών ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών και 

αγορά νέων τίτλων, για τις ανάγκες του προγράμματος σπουδών 

προεισαγωγικής εκπαίδευσης για τα έτη 2013 και 2014  >>. 
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Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) 

Διεύθυνση έδρας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α: Πειραιώς 211 , 177 78 Ταύρος – Αττικής.  

Πληροφορίες : Αφροδίτη Μπαλού,  Ασημίνα Βελλινιάτη 

Τηλέφωνο :  213- 1306 208, 369 

FAX  :  213- 1306480 

E-mail  : abalou@ekdd.gr,  velliniati@ekdd.gr 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία  

Ημ./Μην./Έτος 

Ημέρα 

εβδομάδας 

Ώρα  

ωω:λλ 

 Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Πειραιώς 211, Ταύρος Αττικής, 

1ος όροφος 

 

28/3/2013 Πέμπτη 11.00  

 

Νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού: Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007 

Χρονική διάρκεια του Έργου:  δύο  (2) έτη   

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%.  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης σε Ελληνικές Οικονομικές 

Εφημερίδες 

 Ημερομηνία  
Αποστολής στην Επίσημη 
Εφημερίδα Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

9/2/2013   4/2/2013 

Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης 

 Ημερομηνία 
Δημοσίευσης σε  δύο (2) 
ημερήσιες νομαρχιακές 

εφημερίδες νομού Αττικής 

8/2/2013  8/2/2013 

  

Ημερομηνία 
Δημοσίευσης σε δύο (2) εβδομαδιαίες 

Νομαρχιακές Εφημερίδες Νομού Αττικής 
 

9/2/2013 

Ημερομηνία ανάρτησης στον ιστοχώρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 8 / 2 /2013 
 

 

mailto:abalou@ekdd.gr
mailto:velliniati@ekdd.gr
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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Το Δ.Σ.  του Ε.Κ.Δ.Δ.Α έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις :  

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 

59/Α/14-3-2007). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) » (ΦΕΚ 1/Α/7-1-

2008). 

3. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.07 ) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013», της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος 

Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 

540/τ.Β/27.03.08), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 

28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ 1088/τ.Β/19.07.10) καθώς και το Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων 

Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως 

τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

(ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 

4038/2012 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16-3-2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου 

Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
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9. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68/20-3-2007) «Καταχώρηση 

δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

τύπο και άλλες διατάξεις. 

10. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30-9-2010) για τη δικαστική 

προστασία κατά την σύναψης δημοσίων συμβάσεων  - Εναρμόνιση της 

Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 ( L 335). 

11. Του Ν. 3861/2010 ( ΦΕΚ 112Α/ 2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

12. Τον Προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έτους 2013–2014 και τον ΚΑΕ 

9492.  

13. Την υπ΄ αριθ. 3841/23-1-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

 

B)   Την ανάγκη ανανέωσης της συνδρομής των ξενόγλωσσων περιοδικών  της 

Βιβλιοθήκης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τα έτη 2013 - 2014, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης. 

 

  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη 

τιμή, για την ανανέωση της συνδρομής ξενόγλωσσων επιστημονικών 

περιοδικών και για αγορά νέων τίτλων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι 

του ποσού των διακοσίων εξήντα  χιλιάδων  ευρώ (260.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  (6,5%) για το χρονικό διάστημα από 

1/1/2013 έως 31/12/2014.  
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις 28/3/ 2013  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00  

π.μ. στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, (Πειραιώς 211, Ταύρος) – προθεσμία 

κατάθεσης προσφορών.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή 

τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της 

εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρ. 15 παρ. 2 περ. α 

π.δ.118/2007 και παρέχονται το αργότερο τρεις ημέρες προ της εκπνοής της 

άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές 

δίνονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 

οριστεί για την υποβολή των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει 

δικαίωμα ένστασης του άρ. 15 παρ. 2 περ. α του άνω π.δ. Οι διευκρινίσεις 

απαγορεύεται να τροποποιούν ουσιώδη όρο της προκήρυξης.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Κανένας υποψήφιος δεν 

μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να 

γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: 

abalou@ekdd.gr , χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους 

υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς 

(με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

παραπάνω. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν 

υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται προς: 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

Ταχ. Δ/νση :  Πειραιώς 211  

Ταχ. Κώδικας:  177 78, Ταύρος, Αθήνα  

Υπόψη :  Αφροδίτη Μπαλού 

Τηλέφωνο      :  213 - 13 06 208 

mailto:abalou@ekdd.gr
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Fax                :  213 - 13 06 480 

E-mail            :  abalou@ekdd.gr 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από 

νόμιμο εκπρόσωπο   του προσφέροντος , μέχρι την παραπάνω ημερομηνία 

και ώρα.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
       α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

       β)  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

       γ)  συνεταιρισμοί 

       δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών  

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα 

ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή 

προμήθεια, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

O προϋπολογισμός ανέρχεται σε  260.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου  

του Φ.Π.Α. (6,5%). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην 

παρούσα Διακήρυξη . 

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1.1. Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανανέωση της συνδρομής ξενόγλωσσων 

επιστημονικών περιοδικών και η αγορά νέων, για τα έτη 2013-2014 και η 

mailto:abalou@ekdd.gr
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ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υπηρεσία παγιοποίησης, ήτοι 

συγκέντρωσης – ταξινόμησης και αποστολής σε εβδομαδιαία βάση των 

περιοδικών αυτών για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

Ο κατάλογος των ζητούμενων περιοδικών επισυνάπτεται ως «Παράρτημα 

I» της παρούσας.   

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ζητουμένων τίτλων 

περιοδικών, διαφορετικά απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο, δύναται να μεταβάλλει 

τίτλο ή τίτλους του καταλόγου των συνδρομών εφόσον κρίνεται απαραίτητο.  

Επισημαίνεται ότι κατ΄εξαίρεση, εφόσον κάποιοι τίτλοι δεν διατίθενται από 

τους εκδότες πλέον σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να υποβάλλεται προσφορά 

για την συνδρομή τους σε ηλεκτρονική μορφή.  Στην περίπτωση αυτή ο 

αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε ποσοστό 23%.   

 

 

1.2.Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) 

Διεύθυνση έδρας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 

Πληροφορίες : Αφροδίτη Μπαλού,  Ασημίνα Βελλινιάτη 

Τηλέφωνο :  213- 1306 208,  369 

FAX  :  213- 1306480 

E-mail  : abalou@ekdd.gr,  velliniati@ekdd.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abalou@ekdd.gr
mailto:velliniati@ekdd.gr
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1.3. Στοιχεία διαγωνισμού 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία  

Ημ./Μην./Έτος 
Ημέρα 

εβδομάδας 
Ώρα  

ωω:λλ 

 Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
Πειραιώς 211 , Ταύρος, Αθήνα 
1ος όροφος 

 

28/3/2013 Πέμπτη 11:00 π.μ  

 
Νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού:  Π.Δ. 118/2007,  Π.Δ. 60/2007, 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  260.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(6,5%). 

Χρονική διάρκεια σύμβασης: 2 έτη, ήτοι από 1/1/2013 έως 31/12/2014. 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης σε Ελληνικές 
Οικονομικές Εφημερίδες 

 
Ημερομηνία Ανάρτησης στον ιστοχώρο 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

9/2/2013  8/2/2013 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της 
προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης 

4/2/2013  8/2/2013 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης σε δύο (2)  ημερήσιες 
νομαρχιακές εφημερίδες νομού Αττικής  

Ημερομηνία Δημοσίευσης σε δύο  (2)  
εβδομαδιαίες νομαρχιακές εφημερίδες 
νομού Αττικής 

8/2/2013 9/2/2013 

 
 

Η  διακήρυξη εστάλη στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στον 

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 4, του Π.Δ. 

118/2007. 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη διαδικασία 

διαπραγματεύσεων με τον Ανάδοχο, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 31, παρ. 

4, στοιχεία α) και β) της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών», καθώς και στο Π.Δ 60/16/03/2007 περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
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και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 και αφορά σε συμπληρωματικές 

υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και κατέστησαν 

αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων ή 

νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που 

ανατέθηκαν στον ανάδοχο με την αρχική σύμβαση. Η πρόσθετη αμοιβή του 

Αναδόχου για τις υπηρεσίες αυτές θα υπολογίζεται με βάση τις κοστολογήσεις 

της αρχικής σύμβασης, οι οποίες δεν αναπροσαρμόζονται και οι πρόσθετες 

υπηρεσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% της ισχύουσας μεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου Σύμβασης. 

 
 
1.4 Παραλαβή εγγράφων διαγωνισμού 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Τμήμα 

Προμηθειών, 7ος όροφος, γραφείο 707 και η παραλαβή της γίνεται είτε 

αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης 

μέσω courier, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη 

και σωστή παράδοση της διακήρυξης. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο 

με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να έχει στη 

διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την 

περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα 

ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από 

άποψη πληρότητας , σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό 

αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη , να το 

γνωρίσουν έγγραφα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού , με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης,  θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 



 10 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης 

διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση 

http://www.ekdd.gr. To Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για 

να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται 

στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί 

την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στο 

Δικτυακό του τόπο. 

 

                    2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α)  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας περί Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από 

την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση 

καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 

συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης  τα νομικά 

πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ ή του 

ΕΟΧ ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει  την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει 

συνάψει συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή τους  ή την έδρα τους στο εσωτερικό μίας εκ των ανωτέρω 

χωρών. 

β) Ενώσεις – Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό α) που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη παρούσα. 

γ)  Συνεταιρισμοί. 

Σημειώνεται ότι τα νομικά πρόσωπα που μετέχουν αυτόνομα ή σε Ενωση στο 

διαγωνισμό δεν μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα 

διαγωνιζόμενων. 

 

2.2.Δικαιολογητικά συμμετοχής 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και υποβολή της προσφοράς οι 

διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν 

  

1.Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού που αντιστοιχεί 

στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι 

13.000,00 €. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα 

που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του ΕΟΧ και έχει σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η 

εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό 

ίδρυμα  που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα – μέρος διμερούς ή πολυμερούς 

συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 

για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

Η εγγύηση πρέπει τουλάχιστον να ισχύει επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 

χρόνου της ισχύος της προσφοράς που ζητά η Προκήρυξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 25 Π.Δ 

118/2007 και να είναι στην ελληνική γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της ΕΕ , οπότε και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορετικής διατύπωσης 

υπερισχύει το έντυπο σε ελληνική γλώσσα. 

- Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον 

όρο ότι η εγγύηση  καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης 

φορέων.   

Η εγγύηση πρέπει τουλάχιστον να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά 

τα λήξη του χρόνου της ισχύος της προσφοράς που ζητά η Προκήρυξη. 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την κατάθεση της  

εγγυήσεως καλής εκτελέσεως των όρων της συμβάσεως που θα υπογραφεί, 

στους υπολοίπους δε συμμετέχοντες στον διαγωνισμό,  η εγγύηση εντός πέντε 

(5) ημερών από της κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  Η 

εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση 
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απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει 

εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή  έχει χωρήσει 

παραίτηση από αυτά.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποσύρει την προσφορά του , η ανωτέρω 

εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α ως ποινική ρήτρα. 

Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας. 

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής, στην οποία πρέπει: 

α) Να αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία του διαγωνισμού, 

β) Να δηλώνεται  

 Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα 

από τα αδικήματα της παρ. 1 αρθρ. 43 Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικά  με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας,  ή για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 Ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

 Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 

 Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα 

εξακολουθήσουν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του 

διαγωνισμού, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα.  

 Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του 

Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, αναγκαστική διαχείριση (ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

ή ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, εφόσον πρόκειται για 
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νομικά πρόσωπα (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, εφόσον πρόκειται 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

γ) Να αναλαμβάνεται  υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατακύρωση της 

σύμβασης (και ορίζονται κατωτέρω στην παράγραφο 2.3.)  

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται, ότι ο υποψήφιος δεν έχει 

νομικούς περιορισμούς και ότι δεν έχει επιβληθεί στον υποψήφιο ποινή 

αποκλεισμού του από τους διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση κατά τα 

άρθρα 18, 34 και 39 Π.Δ. 118/2007. 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

  Ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης  και όλων των 

τευχών αυτής, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα  

 Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και δεσμεύεται για όσα αναφέρονται σε αυτή. 

 Ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των 

Ν.Π.Δ.Δ, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 

του διαγωγή. 

 Ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του 

ιδιότητα. 

 Ότι δεν έχει καταστεί ποτέ υπεύθυνος ιδιαίτερα σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκαν από 

αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής του. 
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5. Οι προσφέροντες – Νομικά Πρόσωπα (Ν.Π.) οφείλουν να καταθέσουν 

έγκριση του αρμόδιου οργάνου του Ν.Π., στην οποία ειδικότερα: 

 Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

 Παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο (ή άτομα ) η εξουσιοδότηση να 

υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, 

καθώς και να καταθέσει  την προσφορά και να παραστεί στην 

αποσφράγισή της σε όλα τα στάδιά της. 

 Εγκρίνεται , σε περίπτωση  συμμετοχής Ένωσης, η συμμετοχή του Ν.Π 

στην Ένωση καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του. 

 Δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής,  ο οποίος είναι ταυτόχρονα 

υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 

ένωσης / κοινοπραξίας και ο οποίος θα ορίζεται υπεύθυνος για την 

επικοινωνία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

 

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει επί ποινή 

απαραδέκτου να κατατεθούν για κάθε ένα από τους συμμετέχοντες στην 

Ένωση. 

 

6. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό 

εκπροσώπησης. 

 

7.  Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.  

Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλει προσφορά.  
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Η ένωση υποχρεούται να υποβάλλει την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των 

μελών της. 

 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να:  

i) αναφέρεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης / 

κοινοπραξίας για συμμετοχή του στο διαγωνισμό και στην ένωση / 

κοινοπραξία,  

ii) αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που 

αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας στο σύνολο της 

προσφοράς καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την 

υλοποίηση του έργου,   

iii) δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα 

υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης 

/ κοινοπραξίας και ο οποίος θα ορίζεται υπεύθυνος για την επικοινωνία με 

το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας  η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας 

βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 

ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την 

ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης 

της σύμβασης, τα υπόλοιπά μέλη  συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 

ολοκλήρωσης αυτής με τους ίδιους όρους.  

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να 

προτείνουν αντικατάσταση.  

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

  

Σημειώνεται ότι η υποβολή όλων των προαναφερόμενων ανωτέρω 

δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική της συμμετοχής και η μη έγκαιρη και 
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προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του υποψηφίου από το διαγωνισμό.  

 

2.3. Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης 

 (μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν από την υπογραφή της 

σύμβασης). 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και για την τελική κατακύρωση του 

διαγωνισμού,  σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα διαμορφωθεί, ο 

προσφέρων τη χαμηλότερη προσφορά, οφείλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, 

να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, 

τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών: 

 

Α. Έλληνες πολίτες: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη  δικαστική απόφαση 

για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα της παρ. 1 αρθρ. 43 Π.Δ. 60/2007, 

για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα ή για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δολίας 

χρεωκοπίας, ή για άλλο αδίκημα  σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή 

του.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και 

επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν 
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τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό.  

     4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφ΄ ενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

  

Β. Αλλοδαποί 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 

του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

παραγράφου Α.1 της παρούσας.  

 2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και διαδικασία, και 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 

το οποίο να προκύπτει ότι  κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου  

Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την 
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ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού  και εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων Α και Β αντίστοιχα. 

2. Θεωρημένο καταστατικό, τροποποιήσεις του και ισχύουσα νόμιμη 

εκπροσώπηση, καθώς και ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησης (στις μορφές των 

εταιριών που επιβάλλεται). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοση τους 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει 

αναγκαστική διαχείριση, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

4. Ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές σε περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα 

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήματα  της παραγράφου Α.1. της παρούσας.  

5. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 

αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα Α.Ε., και όσον 

αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 

το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση.  
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Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο 

τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 

εταιρίας. 

 

Δ. Συνεταιρισμοί.   

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από  

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 

παραγράφου Α.1. της παρούσας.  

2. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων Α.2. και Α.3. της παρούσας, εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της παραγράφου Β.2. της 

παρούσας εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα. 

3. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου Γ.3 της παρούσας.  

4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.    

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

  

ΣΤ. Ειδικά θέματα: 

1. Αν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται 

τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις 

προαναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή εφόσον στην χώρα 

αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
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διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι 

εγκατεστημένος ο συμμετέχων. 

 

Στην κατά τα ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται 

ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 

ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις.  

 

2. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, εφόσον υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από 

την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους αυτούς. 

Για την τεκμηρίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα 

πρέπει να υποβληθούν: α) θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με τη 

χώρα στην οποία έχει την έδρα της, β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή 

σύμφωνα με τις διατάξεις κάθε χώρας) στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι 

ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης 

καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους 

απασχολούμενους της και γ) τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας 

της επιχείρησης από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώνονται στην 

προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.  

 

3. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και έγγραφα πρέπει 

να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της 

έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται υποχρεωτικά  από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

  

4. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να προσκαλέσει τους υποψηφίους 

αναδόχους να συμπληρώσουν τα νομίμως υποβληθέντα δικαιολογητικά 

(πλην της εγγυητικής επιστολής) ή να τα αποσαφηνίσουν, οι δε υποψήφιοι 
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υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την 

Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. οφείλει να 

αντιμετωπίζει τις νόμιμες συμπληρώσεις των υποψηφίων με γνώμονα την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης και με όριο σε κάθε περίπτωση την μη ουσιώδη 

τροποποίηση των προσφορών.  

 

 

3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

3.1.Τρόπος υποβολής προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό , πρέπει να έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του 

συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την 

προσφορά τους , είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Πειραιώς 211 – Τ.Κ. 177 78, 1ος Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα 

περιέρχονται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής τους. 

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την 

καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 

έφθασαν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έγκαιρα.  

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 

προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

3.2.Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 

εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 
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ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πριν από την λήξη της, για διάστημα  εκατόν είκοσι (120) 

ημερών κατά ανώτατο όριο. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

ματαιώνονται, εκτός αν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω 

ανωτάτου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν 

τις προσφορές τους.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να 

γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον 

προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 

μέρος της ή να επιφέρουν οποιαδήποτε τροποποίηση ή διόρθωση, μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα ανωτέρω ο 

διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

 Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  

 Κατάπτωση  της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση  ή 

δικαστική ενέργεια. 

 

3.3.Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 

δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 

προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 

3.4.Τιμές προσφορών - Νόμισμα 
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1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ.   

2. Για τις περιπτώσεις περιοδικών που οι εκδότες δίνουν τιμή σε άλλο 

νόμισμα (δολάριο , λίρα) η τιμή τους θα προκύπτει από την μετατροπή 

σε ευρώ με βάση την ισχύουσα τιμή fixing του επίσημου δελτίου 

συναλλαγμάτων έναντι ευρώ, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της 

συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Εάν όμως το πλήθος των 

λογιστικών ασυμφωνιών είναι σημαντικό ή εάν η διόρθωσή τους επιφέρει 

σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε 

η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά τη κρίση της να απορρίψει την 

προσφορά ως αναξιόπιστη. 

4. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με 

ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται  σε μεταβολή κατά την διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της 

διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά 

τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες 

τιμών. 

6. Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.  

7. Προσφορές που το συνολικό τίμημα τους υπερβαίνει την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

3.5.Τρόπος σύνταξης προσφορών - περιεχόμενα υποφακέλων 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό,  ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να 

προσκομίσει και να παραδώσει στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού 

ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 

καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. 
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Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις ανεξάρτητους σφραγισμένους 

φακέλους:  

(α) Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) Φάκελος «Οικονομική Προσφορά». 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

« ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤA 

ΕΤH 2013-2014 » 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης 

 
Αριθμός Διακήρυξης: …/… 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : … 

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, 

αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

διαγωνιζομένου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.  

Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος,  πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 

επωνυμία, η διεύθυνση, καθώς και οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν 

στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: 

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής: ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο, που θα περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο φάκελο 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

 Τεχνική Προσφορά: ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, που θα 

περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

 Οικονομική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, που 

θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο σφραγισμένο φάκελο 
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Οικονομικής Προσφοράς. 

 

Σημειώνεται ειδικά :  

1. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή απαραδέκτου, μόνο στην ελληνική 

γλώσσα, ή σε επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

2. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά 

τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση 

τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει με την υποβολή της προσφοράς και χωρίς 

την αναφορά της σ' αυτή. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται 

βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των 

τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι έχουν μελετήσει όλα τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.  

3. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον 

προσφέροντα. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα 

άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

4. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη 

τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης.  

5. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να 

φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή 

Διενέργειας προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, 

διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να 

αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

6. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 

υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, 
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συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της 

έννοιάς τους. 

7.Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 

κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και συνεπάγονται 

απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

8.Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται 

αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση 

ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται 

μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 

αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να 

δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η επιτροπή. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. οφείλει να 

αντιμετωπίζει τις διευκρινίσεις των υποψηφίων με γνώμονα την αρχή της 

ίσης μεταχείρισης και με όριο σε κάθε περίπτωση την μη ουσιώδη 

τροποποίηση των προσφορών. 

9.Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου.  

 

Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

Περιλαμβάνει : 

1. Έγγραφο υποβολής της Προσφοράς 

2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2. 

Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκείνου, του οποίου τα 

δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού μπορεί να 

προσκαλέσει τους υποψηφίους αναδόχους να συμπληρώσουν τα νομίμως 

υποβληθέντα δικαιολογητικά (πλην της εγγυητικής επιστολής) ή να τα 

αποσαφηνίσουν, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην 

προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά 
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απορρίπτεται. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. οφείλει να αντιμετωπίζει τις νόμιμες 

συμπληρώσεις των υποψηφίων με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, 

και με όριο σε κάθε περίπτωση την μη ουσιώδη τροποποίηση των προσφορών.  

 
 

Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  

στον οποίο  θα περιέχονται τα εξής: 

Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι την προσφορά της συνδρομής όλων 

των ζητούμενων περιοδικών με τυχόν  επισυναπτόμενα έγγραφα και έντυπα 

των οίκων του εξωτερικού και διάφορα στοιχεία της δυνατότητας του 

υποψηφίου για τη επιτυχή και συμφέρουσα διεκπεραίωση του έργου (πχ. 

προτεινόμενη μεθοδολογία για τη δημιουργία ενός επαρκούς συστήματος 

επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, πεδία 

εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης, προτεινόμενες ενέργειες και  συμβολή 

του υποψηφίου στη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του έργου κλπ). 

 

Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

στον οποίο  θα περιέχονται τα εξής: 

1. Επίσημη τιμή συνδρομής των ζητούμενων ξενόγλωσσων περιοδικών (βλ. 

συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι») με τιμή ανά συνδρομή χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Ποσό  επιβάρυνσης επί των συνδρομών,  

3. Συνολικό εφάπαξ ποσό των εξόδων αποστολής όλων των περιοδικών για τα 

έτη 2013 και 2014. 

 Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τον πίνακα της οικονομικής 

προσφοράς  σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

ΤΙΤΛΟΣ ….. ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ  

ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

……………    

…………….    

…………….    

……………..    

ΣΥΝΟΛΟ    ………….. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΓΙΑ 2 

ΕΤΗ 

  …………… 

ΤΕΛΙΚΗ  ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   

 

Σημειώνεται ότι οι τιμές των συνδρομών θα πρέπει να είναι οι επίσημες και 

να αποδεικνύονται από τον επίσημο κατάλογο τιμών του εκδοτικού οίκου του 

εξωτερικού (έντυπο ή ηλεκτρονικό) 

Σε περίπτωση που κάποιος οίκος δεν έχει ανακοινώσει την τιμή της 

συνδρομής του περιοδικού για το έτος 2013, ο υποψήφιος οφείλει α) να 

προσκομίσει βεβαίωση του εκδοτικού οίκου ότι δεν τιμολογείται ακόμη η εν 

λόγω συνδρομή, και β) να υποβάλει ως ενδεικτική τιμή  του περιοδικού την 

τρέχουσα τιμή του έτους 2012, (προκειμένου να  υπάρχει δυνατότητα  

αξιολόγησης της χαμηλότερης προσφοράς), σημειώνοντας ειδικά στην 

προσφορά του ότι η τιμή για τον συγκεκριμένο τίτλο δεν είναι η τελική, 

απλώς είναι ενδεικτική.   

Η τιμή της επιβάρυνσης – αμοιβής του Αναδόχου  αφορά την διαμεσολάβηση 

στην αποστολή των συνδρομών, αλλά και την παροχή υπηρεσιών 

παρακολούθησης των συνδρομών, παραλαβής τους και αποστολής  τους στο 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α..  

Η τελική τιμή προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα  των ποσών της 

τελευταίας στήλης του ανωτέρω πίνακα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην προσφορά του το 

ποσοστό επιβάρυνσης  που αφορά το Φ.Π.Α, εφόσον πρόκειται για εταιρεία 

που υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. 

 

 

4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1.Όργανα διενέργειας διαγωνισμού 

Αρμόδιο όργανο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την 
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αξιολόγηση των προσφορών είναι η «Επιτροπή Διαγωνισμού», η οποία θα 

συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Γραμματέα. Η τελική απόφαση 

κατακύρωσης ή μη του διαγωνισμού ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

4.2.Αποσφράγιση προσφορών - Έλεγχος δικαιολογητικών 

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, σε συνεδρίασή της στην οποία μπορούν να 

παρευρίσκονται, εφόσον το επιθυμούν, οι υποψήφιοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί 

τους ή ειδικοί τους πληρεξούσιοι, που υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά. Η 

αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. την 

28/3/2013, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. παρουσία των προσφερόντων ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή 

πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η 

ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 

 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  

Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 

δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων των δικαιολογητικών κατά φύλλο. 

Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται 

αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή 

φυλάσσονται. Ειδικότερα, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

τοποθετούνται σε έναν νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται από την επιτροπή. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εισηγείται 

στο αρμόδιο όργανο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με 

μέριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους η απόφασή του, καθώς 

και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των τεχνικών 



 30 

προσφορών για τους διαγωνιζόμενους των οποίων η προσφορά ως προς τα 

δικαιολογητικά έχει γίνει αποδεκτή. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Τεχνικών 

Προσφορών επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς 

τα δικαιολογητικά- στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Οι 

φάκελοι των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται. 

Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των τεχνικών προσφορών, 

μονογράφονται και σφραγίζονται από την ανωτέρω επιτροπή όλα τα 

πρωτότυπα στοιχεία κατά φύλλο. 

Η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές. Η αρμόδια επιτροπή 

εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οποίο αποφαίνεται 

σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους η 

απόφασή του, καθώς και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών για τους διαγωνιζόμενους των οποίων η τεχνική 

προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών 

Προσφορών επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην 

αρμόδια επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών, 

μονογράφονται και σφραγίζονται από την ανωτέρω επιτροπή όλα τα 

πρωτότυπα στοιχεία κατά φύλλο. 

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια επιτροπή 

συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα 

σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο υποψήφιος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
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Η επιτροπή αξιολόγησης και στα τρία στάδια του διαγωνισμού συντάσσει τα 

σχετικά πρακτικά, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη από το αρμόδιο 

όργανο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,  του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει 

εγγράφως τον ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στην 2.3. της παρούσης, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε 

σφραγισμένο φάκελο και εντός της προθεσμίας που τάσσεται από την 

επιτροπή (20 ημέρες από την έγγραφη κοινοποίηση και παραλαβή της 

ειδοποίησης). Η επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών αυτών,  την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την  

Υπηρεσία. Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην επιτροπή.   

 Οι λοιποί συμμετέχοντες δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν την ημέρα της αποσφράγισής τους. 

Η Επιτροπή διαβιβάζει το τελικό Πρακτικό της περί κατακύρωσης του 

διαγωνισμού στο αρμόδιο όργανο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. το οποίο αποφαίνεται για 

την τελική κατακύρωση, εκτός εάν εξ ειδικών λόγων επιβάλλεται η αναβολή 

λήψεως αποφάσεως για εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

4.3.Αξιολόγηση προσφορών 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα 

παρακάτω στοιχεία: 

1. Η τιμή 

2. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και στην τρέχουσα στην αγορά τιμή για 

όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά. 

Σε περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς, με έκπτωση 

μεγαλύτερη του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), θα 

ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
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Οικονομικής Προσφοράς (πχ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής 

υπηρεσίας, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 

υπό τις οποίες ο ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία, την πρωτοτυπία της 

προτεινόμενης λύσης κλπ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 55 της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ). Αν και μετά την αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της 

ανωτέρω αιτιολόγησης και σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 

προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

4.4.Απόρριψη Προσφορών 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Ως έλλειψη δικαιολογητικών 

θεωρείται και η προσκόμιση απλών φωτοτυπιών των δικαιολογητικών.  

2. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 

αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

6. Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των 

στοιχείων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

7. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9. Προσφορές που το συνολικό τίμημα τους υπερβαίνει την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

10. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής των συνδρομών, 

πέραν των αυξήσεων που τυχόν θα επιβληθούν από τους εκδότες θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

11. Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη 

ή από τις σχετικές διατάξεις περί «Προμηθειών του Δημοσίου». 

12. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 

υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.   

Σε περίπτωση που και μετά την παροχή των στοιχείων αυτών οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές 

απορρίπτονται.  

13. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών 

προκύψουν απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 

14. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής. 

 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

όργανο, με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει στο Δ. Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α : 

i. Κατακύρωση της προμήθειας. 

ii. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του 

με τροποποίηση ή μη των όρων και των ειδικών όρων της διακήρυξης. 

iii. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

iv. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας εφόσον πρόκειται για 

διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή 

ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για 
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την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο 

προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

v. Ματαίωση της προμήθειας. 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από 

το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος 

αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιφυλάσσεται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία να ακυρώσει, να αναβάλει ή να μην κατακυρώσει 

τον παρόντα διαγωνισμό σε κανένα προσφέροντα χωρίς εκ τούτου να 

προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης των προσφερόντων. 

 

4.5.Κατακύρωση του διαγωνισμού 

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία 

αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών που 

περιγράφεται ανωτέρω. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού και της επιλογής του αναδόχου γίνεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μετά από εισήγηση της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού και ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και εγγράφως στον Ανάδοχο. 

Στον προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση λόγω της 

πλέον συμφέρουσας προσφοράς, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που 

περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 Π.Δ. 118/2007. 

Όταν   ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη  προσφορά δεν 

προσκομίζει  ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο κεφάλαιο 2.3  της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον 

προμηθευτή με την αμέσως επόμενη σειρά στην λίστα του πίνακα κατάταξης. 

Στην περίπτωση που κι αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 

κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας 

από τους προμηθευτές  δεν προσκομίζει σύμφωνα με τους όρους και τις 
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προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων έχει υποβάλει οποιαδήποτε ψευδή ή 

ανακριβή υπεύθυνη δήλωση από αυτές που ορίζονται στην παρούσα ή ο 

υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως 

κατά το στάδιο της κατακύρωσης  ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που ζητούνται, καταπίπτει υπέρ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. η εγγύηση 

συμμετοχής του αναδεικνυόμενου αναδόχου.  

 

4.6. Ενστάσεις-προσφυγές 

Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία 

που προβλέπεται από το Π.Δ.118/07 και τον Ν.3886/10  . 

 

 

5.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1.Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης - Εγγυήσεις 

i. Μεταξύ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του Π.Δ 118/07 . 

ii. Το κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη,   

είναι αυτό που προσαρτάται στην παρούσα (Παράρτημα  ΙΙΙ), αφού 

συμπληρωθεί με τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, η οποία 

έγινε αποδεκτή. Καμία διαπραγμάτευση δεν χωρεί στο κείμενο της 

σύμβασης, ούτε επίσης τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

αναδόχου. 

iii. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις 

προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

iv. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα 

διέπεται από το κοινοτικό και το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  
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v. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 

στηρίζεται , όπως προσφορά,  διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, 

εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Οι όροι της σύμβασης 

ωστόσο  δεσμευτικά οφείλουν να μην παραβαίνουν τους όρους της 

αντίστοιχης διακήρυξης και να αντανακλούν την απόφαση ένταξης, τα 

τεχνικά δελτία και τα τεύχη δημοπράτησης.    

vi. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, για την  

υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας την εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

vii. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του 

Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου, θα πρέπει δε να είναι συμπληρωμένη 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

viii. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο 

κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση 

της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 5 ημέρες από 

την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συμμετεχόντων 

που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε 5 ημέρες από 

την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η 

εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση 

απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο  ή έχει 

εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία  άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει χωρήσει  

παραίτηση από αυτά.  

ix. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Σε 

περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, 

οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην 

αξία του μέρους του έργου που παραλήφθηκε οριστικά. 
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x. Αν περάσει η προθεσμία των οριζόμενων υπό την παράγραφο 6 ανωτέρω 

ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη 

σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός 

του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με άρθρο 34 

του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου, και καταπίπτει υπέρ του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή 

διαδικαστική ενέργεια.  

Σ’ αυτήν την περίπτωση, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποφασίζει την ανάθεση της 

σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση 

αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για 

την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..  

 

5.2.Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τη συνδρομή όλων των 

περιοδικών το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Επίσης: 

1.Τα τεύχη των περιοδικών θα συγκεντρώνονται από τον προμηθευτή και θα 

αποστέλλονται από τον ίδιο στην Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εβδομαδιαίως 

και μάλιστα κάθε Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ώρες.                                                                              

2.Η παραλαβή κάθε καινούριου τεύχους θα γίνεται το αργότερο δεκαπέντε  

(15) ημέρες από την έκδοση του για τα περιοδικά που εκδίδονται στην 

Ευρώπη και τριάντα  (30) ημέρες για τα περιοδικά που εκδίδονται εκτός 

Ευρώπης. 

3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί και να 

προπληρώνει τις συνδρομές στο όνομα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα αφορούν τα έτη 2013-2014 

(Ιανουάριος-Δεκέμβριος) και οφείλει να πραγματοποιήσει τις συνδρομές σε 

χρονικό διάστημα  μέχρι δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. Οι συνδρομές θα καλύπτουν ολόκληρα τα έτη 

2013- 2014. Στις περιπτώσεις τίτλων, η συνδρομή των οποίων ξεκινά στη μέση 
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του ημερολογιακού έτους και ολοκληρώνεται στα μέσα της επόμενης χρονιάς, 

τα στοιχεία για την συνδρομή θα δοθούν κατά περίπτωση. 

4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη βιβλιοθήκη γραπτή 

μηνιαία  κατάσταση των τευχών των περιοδικών που έχουν παραδοθεί με 

σχόλια και για τα τεύχη που δεν έχουν παραδοθεί. 

 Η πληρωμή των τιμολογίων του μειοδότη θα γίνεται ανεξάρτητα από την 

παραλαβή των τευχών των περιοδικών από τη Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

(προπληρωμή συνδρομών).  

5.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό για τις συνδρομές οι 

οποίες δεν παρελήφθησαν από την Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..  

6. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με το τιμολόγιό του να 

προσκομίσει και φωτοαντίγραφο του τιμολογίου του εκδοτικού οίκου του 

εξωτερικού εφόσον του ζητηθεί. Για συνδρομές περιοδικών για τα οποία 

υπάρχει επίσημος  αντιπρόσωπος του εκδοτικού  οίκου στην Ελλάδα θα 

προσκομίζεται φωτοαντίγραφο του τιμολογίου του αντιπροσώπου. Για 

εκδόσεις Οργανισμών, Ινστιτούτων ή Πανεπιστημίων του εξωτερικού που δεν 

εκδίδουν τιμολόγια θα προσκομίζεται   φωτοτυπία του επίσημου 

τιμοκαταλόγου τους. 

 7. Η παρακολούθηση των τευχών των περιοδικών που αποστέλλονται θα 

γίνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος θα ζητάει έγκαιρα από τους εκδότες 

την αποστολή των περιοδικών που καθυστερούν ή δεν παραδόθηκαν, χωρίς 

να απαιτείται καμιά υπενθύμιση από την βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

8. Ο προμηθευτής ευθύνεται για τη μη συμπλήρωση των σειρών των 

περιοδικών σε περίπτωση καθυστέρησης από μέρους του της παραγγελίας, 

αλλά ευθύνεται και εν γένει για την συμπλήρωση των σειρών. 

9. Η κάθε αποστολή θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των τευχών 

των περιοδικών, ημερομηνία αποστολής του δέματος, το βάρος του. Σε 

περίπτωση απώλειας ολόκληρου δέματος ή μέρους του περιεχομένου ενός 

δέματος, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαθιστά με δικά του 

έξοδα.   
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10. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να στέλνει γραπτή ενημέρωση στη 

βιβλιοθήκη για τυχόν αλλαγές στα βιβλιογραφικά δεδομένα (αλλαγές τίτλων, 

συχνότητας, κ.λ.π.) των τίτλων στους οποίους το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι 

συνδρομητής. Σε περίπτωση που συνδρομές περιοδικών ή μεμονωμένων 

τευχών δεν μπορούν να εκτελεστούν για διάφορους λόγους (εξαντλημένα, 

σταμάτησε η έκδοσή τους, είναι υπό έκδοση ή επανέκδοση κλπ), ο 

προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

11. Ο προμηθευτής στο τέλος κάθε έτους ευθύνεται για την συμπλήρωση των 

σειρών των περιοδικών, στην περίπτωση μη παραλαβής τευχών από την 

βιβλιοθήκη, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνσής της. 

12. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στην βιβλιοθήκη υπηρεσία συνδρομής 

και παρακολούθησης τίτλων και των ηλεκτρονικών περιοδικών, εφόσον αυτή 

η δυνατότητα παρέχεται δωρεάν  σε τίτλους στους οποίους ήδη έχει γίνει 

συνδρομή στην έντυπη μορφή. Επίσης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες 

συνδρομής σε ηλεκτρονική μορφή, για τους τίτλους που δεν εκδίδονται πλέον 

έντυπα. 

13. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά άμεσα και εντός 15 

ημερών από την σχετική παρατήρηση, τα ακατάλληλα, φθαρμένα και 

κακοτυπωμένα τεύχη των περιοδικών με δικά του έξοδα. Το ίδιο ισχύει και σε 

περίπτωση απώλειας περιοδικών. Η παράδοση των τευχών αυτών θα γίνεται 

στη βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας της. 

14. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο προμηθευτής θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Βιβλιοθήκη), υποχρεούται δε να 

λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την 

εκτέλεση του Έργου. 

15. Η βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την 

προμήθεια ορισμένων  περιοδικών ή να προσθέσει νέους τίτλους, ή να 

αντικαταστήσει άλλους,  μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή.  

16.Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για 

την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 
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προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

17. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα 

συνάψει με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να 

εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

18. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 

προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα 

αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία.  

19. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη 

που αποτελούν την Ένωση / Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις 

ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την εκπλήρωση όλων των 

απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον 

στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να 

προβληθούν έναντι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από 

τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 

ολοκλήρωση του Έργου. 

20. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης 

/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 

ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης 

με τους ίδιους όρους. 

21. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή 

με υπεργολάβο / υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο 
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Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα 

αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 

αποκλειστικά ο προμηθευτής. 

22.  Σε περίπτωση αύξησης της τιμής της συνδρομής από τον εκδοτικό οίκο 

του Εξωτερικού κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται 

να ειδοποιήσει άμεσα και εγγράφως το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., προσκομίζοντας 

παράλληλα το σχετικό αποδεικτικό επίσημο έγγραφο του εκδοτικού οίκου, 

από το οποίο θα προκύπτει η νέα τιμή της συνδρομής. Εφεξής το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

θα υποχρεούται να καταβάλει προς τον Ανάδοχο την τιμή της συνδρομής 

όπως έχει διαμορφωθεί, τηρουμένων των νομίμων διαδικασιών της πληρωμής 

του προμηθευτή.  

23. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει κάθε ενέργεια για την 

αναπλήρωση των ελλείψεων που αναφέρονται από τη βιβλιοθήκη . 

Αντίγραφο της οχλήσεως προς τους εκδότες θα κοινοποιείται στη Βιβλιοθήκη 

του Ε.Κ.Δ.Δ.Α το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που 

η Βιβλιοθήκη θα παραδίδει τη σχετική με την καθυστέρηση έγγραφη 

ειδοποίηση. Τυχόν επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από τη μη έγκαιρη 

ειδοποίηση των εκδοτών από τον προμηθευτή θα επιβαρύνουν τον 

προμηθευτή.  

24. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν έχει καμία υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στους 

εκδότες με τους οποίους συμβάλλεται ο προμηθευτής. 

 

5.3.Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση  

1.Ο χρόνος παραλαβής κάθε τεύχους περιοδικού καθορίζεται ανωτέρω.(βλ. 

ανωτέρω 5.2.) 

2. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και η έκδοση των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται ως ανωτέρω.(βλ. 5.2)  

3.Ειδικά σχετικά  με την περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης τεύχους 

περιοδικού επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον «Προμηθευτή» με παρακράτηση 

από το ποσό της εγγυητικής επιστολής, ως κάτωθι: 
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α. Για καθυστέρηση παράδοσης που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα 

που δεν υπερβαίνει το 1/2 του συμβατικού, 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

του τίτλου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

β. Για καθυστέρηση παράδοσης που υπερβαίνει το παραπάνω χρονικό 

διάστηµα, 5% επί της συμβατικής αξίας του τίτλου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

4. Για την οποιαδήποτε εκπρόθεσμη παράδοση, για την παράταση ή την 

μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης  κάθε τεύχους περιοδικού, έχει 

εφαρμογή το άρθρο. 32 Π.Δ. 118/07.  

5.  Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τις συμφωνηθείσες 

ημερομηνίες παράδοσης, με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

κηρύσσει το ανάδοχο έκπτωτο. 

6 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 

ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε 

υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

7. Με την ίδια διαδικασία ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή εφόσον δεν 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο, ή 

στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

8.Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 

παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, δεν ικανοποιεί τις προβλεπόμενες 

δεσμεύσεις του, δεν παρέχει τις προβλεπόμενες με την παρούσα υπηρεσίες 

του, ή τέλος εάν είναι υπερήμερος, έχει το δικαίωμα  

α)να  κηρύξει έκπτωτο τον «Ανάδοχο»,  χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση 

β) να καταγγείλει τη σύμβαση»,  χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση 

 Επιπλέον και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να 

διεκδικήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία άμεση ή έμμεση που ήθελε 

ενδεχόμενα υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. Σε 
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όλες τις παραπάνω περιπτώσεις καταπίπτει άνευ ετέρου υπέρ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.   

10.Η παρούσα σύμβαση λύεται και επέρχεται έκπτωση του αναδόχου με 

καταγγελία εκ μέρους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

πτωχεύσει, τεθεί σε αναγκαστική εκκαθάριση ή διαχείριση  λυθεί ή ανακληθεί 

η άδεια λειτουργίας του, ή συμβεί ανάλογο  γεγονός ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του στο σύνολο ή σε σημαντικά μέρη της 

περιουσίας του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την 

περιέλευσή της στον Ανάδοχο.    

11. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως 

προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

12. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

13. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δικαιούται, κατά 

την κρίση του να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 

καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα, επίσης δικαιούται να 

αντικαταστήσει τον Ανάδοχο, αναθέτοντας του έργο σε τρίτο, με κίνδυνο και 

δαπάνες του Αναδόχου.    

14.Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 33 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου. 

15.  Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό για 

τις συνδρομές οι οποίες δεν παρελήφθησαν από την Βιβλιοθήκη του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α..   

Οι ανωτέρω ρήτρες, εφαρμόζονται ανάλογα και για την προμήθεια των 

περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή. 

5.4. Πληρωμή 

Η πληρωμή των συνδρομών των περιοδικών θα γίνεται σε Ευρώ ανεξάρτητα 

από την παραλαβή των τευχών των περιοδικών από τη Βιβλιοθήκη του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (προπληρωμή συνδρομών), με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος, 

μετά την προσκόμιση των τιμολογίου του προμηθευτή, συνοδευόμενο από 

αποδεικτικό καταβολής των ποσών των συνδρομών στους εκδοτικούς οίκους 
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και λοιπών δικαιολογητικών που ζητούνται από την Υπηρεσία για τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

Αν ο προμηθευτής παρουσιάσει σαν επίσημη τιμή συνδρομής ενός τίτλου 

διαφορετική της πραγματικής (που ως πραγματική ορίζεται η τιμή του 

εκδότη), η εκκαθάριση της δαπάνης θα γίνεται με βάση την πραγματική τιμή. 

Τον ανάδοχο βαρύνει παρακράτηση φόρου 4% για προμήθεια ειδών.  Τυχόν 

άλλα έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί 

της αξίας προ ΦΠΑ της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή 

κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής.  

 

5.5. Εφαρμοστέο δίκαιο 

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 

Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι  πάντοτε το Κοινοτικό και το 

Ελληνικό. 

Σημειώνεται ότι:  

Η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτόν που υποβάλλει την προσφορά, των 

όρων της προκήρυξης αυτής και των σχετικών διατάξεων των Π.Δ. 60/2007 

και 118/2007. 

Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται και όροι της σύμβασης, χωρίς να μπορεί 

ο προμηθευτής να επικαλεσθεί άγνοια αυτών. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (Κανονισμός 

Προμηθειών του Δημοσίου, ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007)  του Π.Δ. 60/2007 και οι 

σχετικές διατάξεις του Α.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

                            Παύλος Πέζαρος 



 45 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

 

                             

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ανανέωση) 

 

 

ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 

 

L ACTUALITE JURIDIQUE ET DROIT ADMINISTRATIF 

 

ADMINISTRATION AND SOCIETY 

 

AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION 

 

AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 

 

AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 

 

AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW (APSA BUNDLE) 

 

AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 

ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL  

SCIENCE 

 

MANAGER: BRITISH JOURNAL OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 

 

BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT 

 

CAHIERS DE DROIT EUROPEEN 

 

CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION 

 

CAPITAL AND CLASS 

 

COMMON MARKET LAW REVIEW 

 

COMPUTERS IN LIBRARIES 

 

CRITICAL SOCIAL POLICY 

 

CURRENT HISTORY 

 

DER SPIEGEL 

 

ECONOMICS CHANGE AND RESTRUCTURING 

 

ECONOMIST 
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ECONOMY AND SOCIETY 

 

ELECTRONIC LIBRARY 

 

ENVIRONMENTAL POLICY & LAW  

 

 

 

EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 

 

EUROPEAN LAW JOURNAL 

 

EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL 

 

EUROPEAN PLANNING STUDIES 

 

EUROPEAN UNION REVIEW 

 

EVALUATION AND PROGRAM PLANNING 

 

FOREIGN AFFAIRS 

 

FORTUNE INTERNATIONAL 

 

FUTURIBLES 

 

GOVERNANCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY AND  

ADMINISTRATION 

 

GROUP AND ORGANIZATION MANAGEMENT 

 

HARVARD BUSINESS REVIEW 

 

HEALTH ECONOMICS 

 

HEALTH POLICY 

 

HEALTH POLICY AND PLANNING 

 

HEALTHCARE LEADERSHIP REVIEW 

 

HUMAN RELATIONS 

 

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC SECTOR MANAGEMENT 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE 
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INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 

 

INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW 

 

INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 

JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES 

 

JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES 

 

JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION 

 

JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY 

 

JOURNAL OF GENERAL MANAGEMENT 

 

JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 

 

JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS 

 

JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE 

 

JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 

 

JOURNAL OF OCCUPATIONAL & ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 

 

JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT 

 

JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 

 

JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 

 

JOURNAL OF PUBLIC POLICY 

 

JOURNAL OF THEORETICAL POLITICS 

 

LE FRANCAIS DANS LE MONDE 

 

LEGAL ISSUES OF ECONOMIC INTEGRATION 

 

LOCAL GOVERNMENT STUDIES 

 

LONG RANGE PLANNING 

 

MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW 

 

MANAGEMENT LEARNING 

 

MANAGEMENT SCIENCE 
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NEW STATESMAN SOCIETY 

 

NEW TECHNOLOGY WORK AND EMPLOYMENT 

 

NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY 

 

NONPROFIT MANAGEMENT AND LEADERSHIP 

 

OECD ECONOMIC OUTLOOK 

 

OECD OBSERVER 

 

ORGANIZATION SCIENCE 

 

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESS 

 

ORGANIZATIONAL DYNAMICS 

 

PARLIAMENTARY AFFAIRS 

 

PHILOSOPHY AND PUBLIC AFFAIRS 

 

POLICY AND POLITICS 

 

POLICY SCIENCES 

 

POLICY STUDIES JOURNAL 

 

POLITICAL STUDIES 

 

POLITICAL THEORY: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITICAL  

PHILOSOPHY 

 

POLITICS AND SOCIETY 

 

POLITIQUE ETRANGERE 

 

POLITIQUES ET MANAGEMENT PUBLIQUE 

 

POUVOIR 

 

PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX 

 

PUBLIC ADMINISTRATION 

 

PUBLIC ADMINISTRATION QUARTERLY 

 

PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW 

 

PUBLIC CHOICE 
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PUBLIC MONEY AND MANAGEMENT 

 

PUBLIC PERFORMANCE AND MANAGEMENT REVIEW 

 

PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT 

 

PUBLIUS: THE JOURNAL OF FEDERALISM 

 

RATIONALITY AND SOCIETY 

 

REGARDS SUR L’ACTUALITE 

 

REGIONAL STUDIES 

 

REVIEW OF INCOME AND WEALTH 

 

REVIEW OF SOCIAL ECONOMY 

 

REVUE ADMINISTRATIVE 

 

REVUE D’ECONOMIE POLITIQUE 

 

REVUE D’ECONOMIE REGIONALE ET URBAINE 

 

REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE 

 

REVUE DU MARCHE COMMUN 

 

REVUE FRANCAISE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 

REVUE FRANCAISE DE GESTION 

 

REVUE GENERALE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIQUE 

 

REVUE TIERS-MONDE 

 

REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT EUROPEEN 

 

SAM.ADVANCED MANAGEMENT JOURNAL 

 

SCIENCE AND SOCIETY 

 

SOCIAL CHOICE AND WELFARE 

 

SOCIALIST REGISTER 

 

SOCIOLOGY 

 

STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 

 

SYSTEMIC PRACTICE & ACTION RESEARCH 
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TQM JOURNAL 

 

URBAN STUDIES 

 

WEST EUROPEAN POLITICS 

 

WORLD DEVELOPMENT 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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

 

 

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

Προς:  Ε.ΚΔ..Δ.Α. 

 

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

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι 

του  δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας, ή σε 

περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των Εταιρειών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας.................................... οδός ............................. αριθμός 

.................ΤΚ……………… ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και μέχρι του ποσού των ευρώ 

........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής αξίας 

..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 

συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω 

Εταιρείας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, των Εταιρειών της 

Ένωσης ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης 

ή Κοινοπραξίας. 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ……………… 

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό 

έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα 

μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το 

ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

 

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

Προς:  Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

             

 

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

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας, ή σε 

περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιρειών της Ένωσης 

.............................. οδός ..................... αριθμός ............Τ.Κ…………… ατομικά για 

κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέων μεταξύ 

τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και μέχρι 

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

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της…………. με 

αντικείμενο…….………..……συνολικής αξίας………........, σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

 

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

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας ότι 

η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 

σύμβασης. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 

απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το 

ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι Ι : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Σήμερα   /    / 2013  , στην Αθήνα, οι συμβαλλόμενοι, αφενός μεν το Ν.Π.Δ.Δ. 

με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 211) και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τη Γενική 

Γραμματέα αυτού κ. Άννα Αναγνωστοπούλου  και αφετέρου η εταιρεία με 

την επωνυμία «  ..........   » που εδρεύει στ....................  με Α.Φ.Μ........ και 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. την ..............., νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή 

αυτής της σύμβασης από τον .................................................................................., 

δυνάμει του υπ΄ αριθ. ............., καλούμενη χάριν συντομίας «Ανάδοχος», 

αφού έλαβαν υπόψη: 

α) Την υπ΄ αριθ.. πρωτ. ....... προκήρυξη διεθνούς ανοικτού δημόσιου 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανανέωση ξενόγλωσσων επιστημονικών  

περιοδικών για τις ανάγκες του προγράμματος σπουδών της προεισαγωγικής 

εκπαίδευσης για τα έτη 2013-2014 και τις διατάξεις που τη διέπουν, 

β) Την  υπ΄ αριθ. πρωτ.  ……               απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., περί κατακύρωσης του ανωτέρω διαγωνισμού στον Ανάδοχο, 

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαίως  τα ακόλουθα: 

Το συμβαλλόμενο Ν.Π.Δ.Δ. καλούμενο χάριν συντομίας «Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» δια του 

νομίμου εκπροσώπου του, αναθέτει στην εταιρία με την επωνυμία « » που στο 

εξής χάριν συντομίας θα ονομάζεται «ανάδοχος», την προμήθεια των ειδών 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Σύμβασης αυτής, υπό τους κατωτέρω όρους 

και συμφωνίες. 

 

                                                      Άρθρο 1 
                                       ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΙΜΕΣ 
Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

προμηθεύσει, για το χρονικό διάστημα 1.1.2013 - 31.12.2014,   τη Βιβλιοθήκη 

του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τα ξενόγλωσσα περιοδικά που αναφέρονται στον 
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συνημμένο κατάλογο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας.  

Οι προσφερόμενες συνδρομές θα τιμολογούνται σύμφωνα με την οικονομική 

προσφορά του αναδόχου, στην οποία τα μέρη παραπέμπουν. Για τα 

περιοδικά εκείνα που οι τιμές τους δίνονται σε άλλο νόμισμα εκτός ευρώ,  η 

τιμή τους θα προκύπτει από την μετατροπή σε ευρώ με βάση την ισχύουσα 

τιμή fixing του επίσημου δελτίου συναλλαγμάτων έναντι ευρώ πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τιμολόγιο δεν θα γίνεται αποδεκτό εάν διαφέρει των άνω τιμών και δεν έχει 

προηγηθεί επίσημη ενημέρωση από τον οίκο για αλλαγή τιμής της 

συνδρομής.  

Ο ανάδοχος θα αμειφθεί για την υπηρεσία παγιοποίησης ήτοι συγκέντρωσης 

– ταξινόμησης και αποστολής σε εβδομαδιαία βάση των περιοδικών, με το 

πάγιο σταθερό και συνολικό για όλο το διάστημα της παρούσας σύμβασης, 

ήτοι από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2014, ποσό των  ………..  ευρώ, το οποίο 

αναλύεται στην οικονομική του προσφορά στο οποίο δεν χωρεί καμία 

τροποποίηση ή αναπροσαρμογή.   

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί τις συνδρομές  των 

περιοδικών, στο όνομα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με την επωνυμία ««National Centre of 

Public Administration and Local Government. Library» (Pireaus 211 street, 

177 78 TAVROS), οποίες θα αφορούν τα έτη 2013-2014 (Ιανουάριος – 

Δεκέμβριος). 

Για την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά (όπου αυτά προσφέρονται από 

τον εκδότη και περιλαμβάνονται στην συνδρομή του έντυπου περιοδικού, ή 

όπου η έκδοση είναι μόνον ηλετρονική) , το Ε.Κ.Δ.Δ.Α θα γνωστοποιήσει στον 

ανάδοχο λίστα με διευθύνσεις I.P , από τις οποίες θα επιτρέπεται η πρόσβαση 

σε αυτά. 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο, δύναται να μεταβάλλει 

τίτλο ή τίτλους του καταλόγου των συνδρομών εφόσον κρίνεται απαραίτητο.  

 

 

Άρθρο 2 



 57 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τη συνδρομή όλων των 

περιοδικών το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Επίσης: 

1.Τα τεύχη των περιοδικών θα συγκεντρώνονται από τον προμηθευτή και θα 

αποστέλλονται από τον ίδιο στην Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εβδομαδιαίως 

και μάλιστα κάθε Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ώρες.                                                                              

2.Η παραλαβή κάθε καινούριου τεύχους θα γίνεται το αργότερο δεκαπέντε  

(15) ημέρες από την έκδοση του για τα περιοδικά που εκδίδονται στην 

Ευρώπη και τριάντα  (30) ημέρες για τα περιοδικά που εκδίδονται εκτός 

Ευρώπης. 

3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί και να 

προπληρώνει τις συνδρομές στο όνομα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα αφορούν τα έτη 2013-2014 

(Ιανουάριος-Δεκέμβριος) και οφείλει να πραγματοποιήσει τις συνδρομές σε 

χρονικό διάστημα  μέχρι δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. Οι συνδρομές θα καλύπτουν ολόκληρα τα έτη 

2013- 2014. Στις περιπτώσεις τίτλων, η συνδρομή των οποίων ξεκινά στη μέση 

του ημερολογιακού έτους και ολοκληρώνεται στα μέσα της επόμενης χρονιάς, 

τα στοιχεία για την συνδρομή θα δοθούν κατά περίπτωση. 

4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη βιβλιοθήκη γραπτή 

μηνιαία  κατάσταση των τευχών των περιοδικών που έχουν παραδοθεί με 

σχόλια και για τα τεύχη που δεν έχουν παραδοθεί. 

 Η πληρωμή των τιμολογίων του μειοδότη θα γίνεται ανεξάρτητα από την 

παραλαβή των τευχών των περιοδικών από τη Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

(προπληρωμή συνδρομών).  

5.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό για τις συνδρομές οι 

οποίες δεν παρελήφθησαν από την Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..  

6. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με το τιμολόγιό του να 

προσκομίσει και φωτοαντίγραφο του τιμολογίου του εκδοτικού οίκου του 

εξωτερικού εφόσον του ζητηθεί. Για συνδρομές περιοδικών για τα οποία 



 58 

υπάρχει επίσημος  αντιπρόσωπος του εκδοτικού  οίκου στην Ελλάδα θα 

προσκομίζεται φωτοαντίγραφο του τιμολογίου του αντιπροσώπου. Για 

εκδόσεις Οργανισμών, Ινστιτούτων ή Πανεπιστημίων του εξωτερικού που δεν 

εκδίδουν τιμολόγια θα προσκομίζεται   φωτοτυπία του επίσημου 

τιμοκαταλόγου τους. 

 7. Η παρακολούθηση των τευχών των περιοδικών που αποστέλλονται θα 

γίνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος θα ζητάει έγκαιρα από τους εκδότες 

την αποστολή των περιοδικών που καθυστερούν ή δεν παραδόθηκαν, χωρίς 

να απαιτείται καμιά υπενθύμιση από την βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

8. Ο προμηθευτής ευθύνεται για τη μη συμπλήρωση των σειρών των 

περιοδικών σε περίπτωση καθυστέρησης από μέρους του της παραγγελίας, 

αλλά ευθύνεται και εν γένει για την συμπλήρωση των σειρών. 

9. Η κάθε αποστολή θα συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των τευχών 

των περιοδικών, ημερομηνία αποστολής του δέματος, το βάρος του. Σε 

περίπτωση απώλειας ολόκληρου δέματος ή μέρους του περιεχομένου ενός 

δέματος, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαθιστά με δικά του 

έξοδα.   

10. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να στέλνει γραπτή ενημέρωση στη 

βιβλιοθήκη για τυχόν αλλαγές στα βιβλιογραφικά δεδομένα (αλλαγές τίτλων, 

συχνότητας, κ.λ.π.) των τίτλων στους οποίους το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι 

συνδρομητής. Σε περίπτωση που συνδρομές περιοδικών ή μεμονωμένων 

τευχών δεν μπορούν να εκτελεστούν για διάφορους λόγους (εξαντλημένα, 

σταμάτησε η έκδοσή τους, είναι υπό έκδοση ή επανέκδοση κλπ), ο 

προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

11. Ο προμηθευτής στο τέλος κάθε έτους ευθύνεται για την συμπλήρωση των 

σειρών των περιοδικών, στην περίπτωση μη παραλαβής τευχών από την 

βιβλιοθήκη, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνσής της. 

12. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στην βιβλιοθήκη υπηρεσία συνδρομής 

και παρακολούθησης τίτλων και ηλεκτρονικών περιοδικών, στα οποία η 

βιβλιοθήκη επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, εφόσον αυτή η δυνατότητα 

παρέχεται δωρεάν  σε τίτλους στους οποίους ήδη έχει γίνει συνδρομή στην 



 59 

έντυπη μορφή. Επίσης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συνδρομής σε 

ηλεκτρονική μορφή, για τους τίτλους που δεν εκδίδονται πλέον έντυπα. 

13. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά άμεσα και εντός 15 

ημερών από την σχετική παρατήρηση, τα ακατάλληλα, φθαρμένα και 

κακοτυπωμένα τεύχη των περιοδικών με δικά του έξοδα. Το ίδιο ισχύει και σε 

περίπτωση απώλειας περιοδικών. Η παράδοση των τευχών αυτών θα γίνεται 

στη βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας της. 

14. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο προμηθευτής θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Βιβλιοθήκη), υποχρεούται δε να 

λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την 

εκτέλεση του Έργου. 

15. Η βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την 

προμήθεια ορισμένων  περιοδικών ή να προσθέσει νέους τίτλους, ή να 

αντικαταστήσει άλλους,  μετά από συνεννόηση με τον προμηθευτή.  

16.Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για 

την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

17. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα 

συνάψει με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να 

εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

18. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 

προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα 

αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία.  

19. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη 

που αποτελούν την Ένωση / Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις 



 60 

ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την εκπλήρωση όλων των 

απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον 

στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να 

προβληθούν έναντι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από 

τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 

ολοκλήρωση του Έργου. 

20. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης 

/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 

ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης 

με τους ίδιους όρους. 

21. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή 

με υπεργολάβο / υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα 

αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 

αποκλειστικά ο προμηθευτής. 

22.  Σε περίπτωση αύξησης της τιμής της συνδρομής από τον εκδοτικό οίκο 

του Εξωτερικού κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται 

να ειδοποιήσει άμεσα και εγγράφως το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., προσκομίζοντας 

παράλληλα το σχετικό αποδεικτικό επίσημο έγγραφο του εκδοτικού οίκου, 

από το οποίο θα προκύπτει η νέα τιμή της συνδρομής. Εφεξής το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

θα υποχρεούται να καταβάλει προς τον Ανάδοχο την τιμή της συνδρομής 

όπως έχει διαμορφωθεί, τηρουμένων των νομίμων διαδικασιών της πληρωμής 

του προμηθευτή.  

23. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει κάθε ενέργεια για την 

αναπλήρωση των ελλείψεων που αναφέρονται από τη βιβλιοθήκη . 

Αντίγραφο της οχλήσεως προς τους εκδότες θα κοινοποιείται στη Βιβλιοθήκη 
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του Ε.Κ.Δ.Δ.Α το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που 

η Βιβλιοθήκη θα παραδίδει τη σχετική με την καθυστέρηση έγγραφη 

ειδοποίηση. Τυχόν επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από τη μη έγκαιρη 

ειδοποίηση των εκδοτών από τον προμηθευτή θα επιβαρύνουν τον 

προμηθευτή.  

24. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν έχει καμία υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στους 

εκδότες με τους οποίους συμβάλλεται ο προμηθευτής. 

 

 

      Άρθρο 3 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η συνολική δαπάνη προμήθειας των ξενόγλωσσων περιοδικών είναι σήμερα 

σύμφωνα με τις επίσημες τιμές των εκδοτικών οίκων -----------   ευρώ, χωρίς 

Φ.Π.Α.. Το ποσό της προμήθειας με οποιαδήποτε αναδιαμόρφωση των 

επίσημων τιμών των εκδοτικών οίκων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

ξεπεράσει το ποσό των 260.000, 00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Η αμοιβή του αναδόχου για την υπηρεσία παγιοποίησης (συγκέντρωση – 

ταξινόμηση – συσκευασία) ανέρχεται πάγια, σταθερά και συνολικά για  τα έτη 

2013 –2014 (Ιανουάριος- Δεκέμβριος) στο ποσό των ------------ ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α., η οποία θα λάβει χώρα με την έναρξη της σύμβασης και για την οποία 

ο ανάδοχος θα εκδώσει τα νόμιμα παραστατικά.  

Η πληρωμή των συνδρομών των περιοδικών θα γίνεται ανεξάρτητα από την 

παραλαβή των τευχών των περιοδικών από τη Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

(προπληρωμή συνδρομών), με επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος μετά την 

προσκόμιση των τιμολογίου του προμηθευτή, συνοδευόμενο από αποδεικτικό 

καταβολής των ποσών των συνδρομών στους εκδοτικούς οίκους και λοιπών 

δικαιολογητικών. 

Αν ο ανάδοχος παρουσιάσει σαν επίσημη τιμή συνδρομής ενός τίτλου 

διαφορετική της πραγματικής (που ως πραγματική ορίζεται η τιμή του 

εκδότη), η εκκαθάριση της δαπάνης θα γίνεται με βάση την πραγματική τιμή. 

Τον ανάδοχο βαρύνει παρακράτηση φόρου 4% για προμήθεια ειδών.  Έξοδα 

τραπέζης και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
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Επίσης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί 

της αξίας προ ΦΠΑ της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή 

κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής.  

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με επιταγή της Τράπεζας Ελλάδος μετά την 

προσκόμιση του τιμολογίου και των νόμιμων δικαιολογητικών που ζητούνται 

από την Υπηρεσία για τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

 

Άρθρο 4 

                                       ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής της Σύμβασης, ο ανάδοχος με την 

υπογραφή καταθέτει την υπ’ αρ.  πρωτ. ______________                                  

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας __________ (   ) ευρώ της τράπεζας-

---------------. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης είναι αορίστου χρόνου  

και επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των 

συμβαλλομένων. 

 

Άρθρο 5 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

1.Ο χρόνος παραλαβής κάθε τεύχους περιοδικού καθορίζεται ανωτέρω. 

2. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και η έκδοση των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται ως ανωτέρω. 

3.Ειδικά σχετικά  με την περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης τεύχους 

περιοδικού επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον «Προμηθευτή» με παρακράτηση 

από το ποσό της εγγυητικής επιστολής, ως κάτωθι: 

α. Για καθυστέρηση παράδοσης που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα 

που δεν υπερβαίνει το 1/2 του συµβατικού, 2,5% επί της συµβατικής αξίας 

του τίτλου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  
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β. Για καθυστέρηση παράδοσης που υπερβαίνει το παραπάνω χρονικό 

διάστηµα, 5% επί της συμβατικής αξίας του τίτλου που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

4. Για την οποιαδήποτε εκπρόθεσμη παράδοση, για την παράταση ή την 

μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης  κάθε τεύχους περιοδικού, έχει 

εφαρμογή το άρθρο. 32 Π.Δ. 118/07.  

5.  Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τις συμφωνηθείσες 

ημερομηνίες παράδοσης, με υπαιτιότητα του Προμηθευτή, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

κηρύσσει το ανάδοχο έκπτωτο. 

6 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 

ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε 

υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

7. Με την ίδια διαδικασία ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή εφόσον δεν 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο, ή 

στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

8.Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 

παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, δεν ικανοποιεί τις προβλεπόμενες 

δεσμεύσεις του, δεν παρέχει τις προβλεπόμενες με την παρούσα υπηρεσίες 

του, ή τέλος εάν είναι υπερήμερος, έχει το δικαίωμα  

α) να  κηρύξει έκπτωτο τον «Ανάδοχο»,  χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση. 

β) να καταγγείλει τη σύμβαση,  χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση. 

 Επιπλέον και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να 

διεκδικήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία άμεση ή έμμεση που ήθελε 

ενδεχόμενα υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. Σε 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις καταπίπτει άνευ ετέρου υπέρ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.   

10.Η παρούσα σύμβαση λύεται και επέρχεται έκπτωση του αναδόχου με 
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καταγγελία εκ μέρους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

πτωχεύσει, τεθεί σε αναγκαστική εκκαθάριση ή διαχείριση, λυθεί ή ανακληθεί 

η άδεια λειτουργίας του, ή συμβεί ανάλογο  γεγονός ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του στο σύνολο ή σε σημαντικά μέρη της 

περιουσίας του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την 

περιέλευσή της στον Ανάδοχο.    

11. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως 

προβλέπονται στη σύμβαση και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

12. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

13. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δικαιούται, κατά 

την κρίση του να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 

καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα, επίσης δικαιούται να 

αντικαταστήσει τον Ανάδοχο, αναθέτοντας του έργο σε τρίτο, με κίνδυνο και 

δαπάνες του Αναδόχου.    

14.Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 33 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου. 

15.  Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό για 

τις συνδρομές οι οποίες δεν παρελήφθησαν από την Βιβλιοθήκη του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

Οι ανωτέρω ρήτρες, εφαρμόζονται ανάλογα και για την προμήθεια των 

περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Άρθρο 6 

              ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν έχει καμία υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στους 

εκδότες με τους οποίους συμβάλλεται ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 7 

                            ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης ως και σε κάθε 

περίπτωση μη εφαρμογής των όρων της συμβάσεως από τον ανάδοχο, το 
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Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει την 

αποκατάσταση κάθε ζημίας που έχει υποστεί από την αντισυμβατική 

συμπεριφορά του αναδόχου.  

 

 

Άρθρο 8 

                    ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά από την παρούσα σύμβαση ορίζονται 

τα δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και 

Κοινοτικό Δίκαιο. 

 

Άρθρο 9 

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ 

Εντός δέκα (10) ημερών ο Ανάδοχος θα ορίσει με απλή επιστολή του 

αντίκλητό του στην Αθήνα,  στον οποίο το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα μπορεί να 

απευθύνει έγγραφα (παντός είδους) στην Ελληνική Γλώσσα σχετικά με την 

παρούσα σύμβαση. Κάθε επίδοση εγγράφου (ακόμη και της τυχόν 

καταγγελίας της συμβάσεως ή αγωγής), η οποία θα γίνεται προς τον 

Αντίκλητο θεωρείται ότι έχει γίνει νόμιμα προς τον Ανάδοχο και τον 

δεσμεύει. Παραλλήλως το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα αποστέλλει το προς επίδοση έγγραφο 

και με φάξ στην εταιρεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις. Τυχόν τροποποιήσεις ή 

προσθήκες συνομολογούνται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Για τυχόν 

θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους όρους της παρούσας, ισχύουν οι 

διατάξεις των Νομοθετημάτων περί προμηθειών του Δημοσίου, καθώς και οι 

σχετικές διατάξεις του Α.Κ. 

 
Η μη άσκηση εκ μέρους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α μία ή περισσότερες φορές 

οποιουδήποτε δικαιώματος ή δικαιωμάτων που παρέχονται σε αυτό από την 
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παρούσα σύμβαση ή το νόμο, δεν είναι ούτε θεωρείται ανοχή, τροποποίηση 

όρου ή αποδυνάμωση του δικαιώματός του, αλλά δικαιούται να ασκήσει 

τέτοιο ή τέτοια δικαιώματα, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή επιθυμητό προς 

προστασία των συμφερόντων του, επικαλούμενο το δικαίωμα που είχε, αλλά 

δεν είχε ασκήσει στο παρελθόν.  

 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε εις διπλούν, η οποία αφού αναγνώσθηκε 

από τα συμβαλλόμενα μέρη υπεγράφη σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα έλαβε δε 

έκαστος των συμβαλλομένων από ένα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α                                                     Για τον Ανάδοχο 

Η Γενική Γραμματέας 

 

 

 

 

Άννα Αναγνωστοπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

                              

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ανανέωση) 

 

 

ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 

 

L ACTUALITE JURIDIQUE ET DROIT ADMINISTRATIF 

 

ADMINISTRATION AND SOCIETY 

 

AMERICAN ECONOMIC ASSOCIATION 

 

AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 

 

AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 

 

AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW (APSA BUNDLE) 

 

AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 

ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL  

SCIENCE 

 

MANAGER: BRITISH JOURNAL OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 

 

BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT 

 

CAHIERS DE DROIT EUROPEEN 

 

CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION 

 

CAPITAL AND CLASS 

 

COMMON MARKET LAW REVIEW 

 

COMPUTERS IN LIBRARIES 

 

CRITICAL SOCIAL POLICY 

 

CURRENT HISTORY 

 

DER SPIEGEL 

 

ECONOMICS CHANGE AND RESTRUCTURING 

 

ECONOMIST 

 

ECONOMY AND SOCIETY 
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ELECTRONIC LIBRARY 

 

ENVIRONMENTAL POLICY & LAW  

 

EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 

 

EUROPEAN LAW JOURNAL 

 

EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL 

 

EUROPEAN PLANNING STUDIES 

 

EUROPEAN UNION REVIEW 

 

EVALUATION AND PROGRAM PLANNING 

 

FOREIGN AFFAIRS 

 

FORTUNE INTERNATIONAL 

 

FUTURIBLES 

 

GOVERNANCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY AND  

ADMINISTRATION 

 

GROUP AND ORGANIZATION MANAGEMENT 

 

HARVARD BUSINESS REVIEW 

 

HEALTH ECONOMICS 

 

HEALTH POLICY 

 

HEALTH POLICY AND PLANNING 

 

HEALTHCARE LEADERSHIP REVIEW 

 

HUMAN RELATIONS 

 

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC SECTOR MANAGEMENT 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 

 

INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW 
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INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 

JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES 

 

JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES 

 

JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION 

 

JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY 

 

JOURNAL OF GENERAL MANAGEMENT 

 

JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 

 

JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS 

 

JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE 

 

JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 

 

JOURNAL OF OCCUPATIONAL & ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 

 

JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT 

 

JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 

 

JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 

 

JOURNAL OF PUBLIC POLICY 

 

JOURNAL OF THEORETICAL POLITICS 

 

LE FRANCAIS DANS LE MONDE 

 

LEGAL ISSUES OF ECONOMIC INTEGRATION 

 

LOCAL GOVERNMENT STUDIES 

 

LONG RANGE PLANNING 

 

MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW 

 

MANAGEMENT LEARNING 

 

MANAGEMENT SCIENCE 

 

NEW STATESMAN SOCIETY 

 

NEW TECHNOLOGY WORK AND EMPLOYMENT 
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NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY 

 

NONPROFIT MANAGEMENT AND LEADERSHIP 

 

OECD ECONOMIC OUTLOOK 

 

OECD OBSERVER 

 

ORGANIZATION SCIENCE 

 

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESS 

 

ORGANIZATIONAL DYNAMICS 

 

PARLIAMENTARY AFFAIRS 

 

PHILOSOPHY AND PUBLIC AFFAIRS 

 

POLICY AND POLITICS 

 

POLICY SCIENCES 

 

POLICY STUDIES JOURNAL 

 

POLITICAL STUDIES 

 

POLITICAL THEORY: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITICAL  

PHILOSOPHY 

 

POLITICS AND SOCIETY 

 

POLITIQUE ETRANGERE 

 

POLITIQUES ET MANAGEMENT PUBLIQUE 

 

POUVOIR 

 

PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX 

 

PUBLIC ADMINISTRATION 

 

PUBLIC ADMINISTRATION QUARTERLY 

 

PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW 

 

PUBLIC CHOICE 

 

PUBLIC MONEY AND MANAGEMENT 

 

PUBLIC PERFORMANCE AND MANAGEMENT REVIEW 
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PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT 

 

PUBLIUS: THE JOURNAL OF FEDERALISM 

 

RATIONALITY AND SOCIETY 

 

REGARDS SUR L’ACTUALITE 

 

REGIONAL STUDIES 

 

REVIEW OF INCOME AND WEALTH 

 

REVIEW OF SOCIAL ECONOMY 

 

REVUE ADMINISTRATIVE 

 

REVUE D’ECONOMIE POLITIQUE 

 

REVUE D’ECONOMIE REGIONALE ET URBAINE 

 

REVUE DU DROIT PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE 

 

REVUE DU MARCHE COMMUN 

 

REVUE FRANCAISE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 

REVUE FRANCAISE DE GESTION 

 

REVUE GENERALE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIQUE 

 

REVUE TIERS-MONDE 

 

REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT EUROPEEN 

 

SAM.ADVANCED MANAGEMENT JOURNAL 

 

SCIENCE AND SOCIETY 

 

SOCIAL CHOICE AND WELFARE 

 

SOCIALIST REGISTER 

 

SOCIOLOGY 

 

STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL 

 

SYSTEMIC PRACTICE & ACTION RESEARCH 

 

TQM JOURNAL 

 

URBAN STUDIES 
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WEST EUROPEAN POLITICS 

 

WORLD DEVELOPMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


