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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
Ταχυδρομική διεύθυνση Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας Καλαμαριά 
Πόλη Θεσσαλονίκη 
Ταχυδρομικός Κωδικός 55102 
Χώρα Ελλάδα 
Τηλέφωνο 2310494100 
Φαξ 2310494127 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@esdi.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες Ευδοκία Ράμτσιου, Σελήνη Ακριτίδου, (τηλ: 

2310 494 109, 2310 494 105, φαξ: 2310 494 
127, email: symvaseis@esdi.gr , 
info@esdi.gr). 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.esdi.gr  
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και 
Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.  
Συγκεκριμένα το αντικείμενο δραστηριότητας της ΕΣΔι είναι η επιλογή, η προεισαγωγική, θεωρητική και 
πρακτική κατάρτιση και η αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών 
λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Πολιτικών και Ποινικών 
Δικαστηρίων και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και η διαρκής επιμόρφωση των 
υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους αρμόδιους υπαλλήλους στα τηλέφωνα 2310494109, 
2310494118, 2310494105. 
 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότησης 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(ΦΕΚ 147/Α/2016) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
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στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους ν. 4155/13 και 
4412/2016 και στο άρθρο 15 της με αριθ. 56902/215/19.5.2017 (Β’ 1924) Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν υποχρεωτικά να  προσκομίσουν στην αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και 
υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε 
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του Υποέργου 3 «Προμήθεια Νομικών Συγγραμμάτων για την ΚΕ’ 
Εκπαιδευτική Σειρά», της Πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2018-2021» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5010725, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω 
της ΣΑΕ 4201 του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει κωδικό ενάριθμο Πράξης 
2018ΣΕ42010000. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια νομικών συγγραμμάτων για τους εκπαιδευόμενους της ΚΕ΄ 
εκπαιδευτικής σειράς.  

Το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελείται από τμήματα όπου κάθε τίτλος νομικού 
συγγράμματος συνιστά ένα αυτοτελές τμήμα της σύμβασης. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Τα τμήματα του αντικειμένου της σύμβασης διακρίνονται ανά τίτλο νομικού συγγράμματος, ήτοι: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 

1 Αθέμιτος Ανταγωνισμός                                            Μιχαήλ -Θεόδωρος Μαρίνος  2015 

2 Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, 
Θεωρία-Νομολογία-
Υποδείγματα                          

Μ. Γεωργιάδου 2012 και το 
συμπλήρωμα 
του 2014 

3 Αναγκαστική είσπραξη 
Δημοσίων Εσόδων κατά ΚΕΔΕ                                          

Δ. Τομαράς 2017 

4 Αποζημίωση από τροχαία 
αυτοκινητικά ατυχήματα 
τόμος Ι                      

Αθ.Κρητικός 2019 
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5 Αποζημίωση από τροχαία 
αυτοκινητικά ατυχήματα - 
τόμος ΙΙ                             

Αθ.Κρητικός 2019 

6 Αστικές και Εμπορικές 
μισθώσεις                      

Ιωάννης Κατράς 2019 

7 Αστική Ευθύνη Δημοσίου                           Ν. Σοϊλεντάκης 2015 

8 Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)  ΤΟΜΟΣ Ι     

Ν.Τριάντος 2018 

9 Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)  ΤΟΜΟΣ ΙΙ     

Ν.Τριάντος 2018 

10 Ατομικά και Κοινωνικά 
Δικαιώματα                         

Σ. Βλαχόπουλος- Κ. Χρυσόγονος 2017 

11 Ατομικό και συλλογικό 
Εργατικό Δίκαιο Επιτομή   

Ιωάννης Δ.Κουκιάδης 7η έκδ.2017 

12 Γενικές Αρχές Δημοσίου 
Δικαίου  

Γεραπετρίτης, Γώγος κλπ 2014 

13 Γενική Θεωρία θεμελιωδών 
δικαιωμάτων  

Ηλιοπούλου - Στράγγα 2018 

14 Γενικό Ενοχικό  Μ.Σταθόπουλος 2018 

15 Γενικός Κανονισμός για την 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων  

Επιμέλεια Κοτσαλής - Μενουδάκος 2018 

16 Δημόσιες συμβάσεις, 
Ν.4412/2016. Ερμηνεία 
κατ΄άρθρο 

Δ.Ράϊκος, Ε.ΒλάχουΕ.Σαββίδη 2018 

17 Δημόσιες συμβάσεις, 
Ν.4412/2016 

Ε.Κουλουμπίνη, Η.Μάζος, Ι.Κίτσος 2019 

18 Δημοσιονομική Διαφάνεια  Κ.Σαββαϊδου 2017 

19 Διαδικαστικά σφάλματα και 
ακύρωση των διοικητικών 
πράξεων                    

Κ. Γώγος 2017 

20 Δίκαιο Αλλοδαπών, κατ’ 
άρθρο ερμηνεία     

Θ. Τσιάτσιος 2017 

21 Δίκαιο Αναγκαστικής 
εκτελέσεως  τόμος Ι 

Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 2017 

22 Δίκαιο Αναγκαστικής 
εκτελέσεως τόμος ΙΙ Ειδικό 
μέρος 

Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 2018 
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23 Δίκαιο Αναγκαστικής 
Εκτέλεσης Γενικό μέρος     
τόμος Ι  

Πελαγία ΓέσιουΦαλτσή 2η έκδ. 2017 

24 Δίκαιο Αναγκαστικής 
Εκτέλεσης Ειδικό μέρος   
τομοςΙΙα 

Πελαγία ΓέσιουΦαλτσή 3η έκδ.2018 

25 Δίκαιο Αναγκαστικής 
Εκτέλεσης  Ειδικό μέρος   
τομοςΙΙβ 

Πελαγία ΓέσιουΦαλτσή 2018 

26 Δίκαιο Ανηλίκων                        Χ.ΔημόπουλοςΚ.Κοσμάτος 3η έκδ. 2017 

27 Δίκαιο Δημοσίων συμβάσεων    Δ.Ράϊκος 2019 

28 Δίκαιο Διακριτικών 
Γνωρισμάτων                        

Μιχαήλ -Θεόδωρος Μαρίνος  2016 

29 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών   Σ.Ψυχομάνης 3η έκδ.2018 

30 Δίκαιο Κοινωνικής  
Ασφάλισης     

Π.Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη 2019 

31 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Στεργίου 2017 

32 Δίκαιο προστασίας 
καταναλωτή  

Επιμ. Ε. Αλεξανδρίδου 3η έκδ. 2018 

33 Δίκαιο των Ποινικών 
Κυρώσεων                      

Καϊάφα - Μπιτζιλέκης - Συμεωνίδου      2η έκδ.2016 

34 Δίκαιο Φορολογίας 
Εισοδήματος  

Γ.Μέντης 2018 

35 Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα 
διοικητικών δικαστηρίων                                                    

Π.Μαρινάκης 2017 

36 Διοικητικές κυρώσεις και 
θεμελιώδη δικαιώματα                                

Ι.Δημητρακόπουλος 2014 

37 Διοικητική Δικονομία - 
ερμηνεία κατ’ άρθρο   

Χ.Χρυσανθάκης 3η έκδ.2018 

38 Διοικητικό Δίκαιο   Α.Γέροντας, Σ.Λύτρας, Π.Παυλόπουλος, 
Γ.Σιούτη, Σ.Φλογαϊτης 

4η έκδ.2018 

39 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο  Π.Λαζαράτος 3η έκδ.2018 

40 Εγκλήματα κατά προσωπικών 
αγαθών          

Ε.Συμεωνίδου - Καστανίδου 3η έκδ.2016 

41 Εγκλήματα κατά της ζωής              Ε.Συμεωνίδου - Καστανίδου 2η έκδ.2001 
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42 Εγχειρίδιο Διοικητικού 
Δικαίου Τόμοι Ι και ΙΙ   

Ε.Σπληλιωτόπουλος τόμος Ι 15η έκδ 
2017 , τόμος ΙΙ 
15η έκδ.2015 

43 Εγχειρίδιο Πολιτικής 
Δικονομίας  

Νικόλαος Θ.Νίκας 3η έκδ. 2018 

44 Ειδικές διαδικασίες Πολιτικής 
Δικονομίας μετά τον ν. 
4335/2015                                                                 

Καλλιόπη Μακρίδου  2017 

45 Ειδικές Διαδκασίες κατά τον 
ΚΠολΔ 

Ν.Λεοντής 2017 

46 Ειδικό Μέρος του Ποινικού 
Κώδικα      

Ι.Φαρσεδάκης  -           Χρ. Σατλάνης 2015 

47 Ειδικό Πειθαρχικό Δίκαιο                   Ν. Πανταζής, 2017 2017 

48 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι                                   
Τόμοι Ι-ΙΙ-ΙΙΙ                                  

Σ.Παύλου - Θ.Σάμιος 2020 

49 Εκούσια Δικαιοδοσία     Επιμ. Ν.Λεοντής 2018 

50 Εκούσια Δικαιοδοσία Ι.Σπυριδάκης 2019 

51 Ελεγκτικό Συνέδριο και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση    

Επιμέλεια Γ.Μαραγκού 2017 

52 Εμβάθυνση στην Ποινική 
Δικονομία      

Λάμπρος Χ.Μαργαρίτης,  2006 

53 Εμπορικές εταιρίες  Ν.Ρόκας 9η έκδ.2019 

54 Ενστάσεις στην πολιτική δίκη   Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 2018 

55 Επιτομή Φορολογικού Δκαίου Β. Αθανασάκη 2018 2018 

56 Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές 
εργασιακές σχέσεις   

Δ.Ζερδελής 4η έκδ.2019 

57 Ερμηνεία ΚΕΔΕ Ν.Δ. 356/1974 
και η ανακοπή του ΚΔΔ, 
άρθρ. 216-230     

Α.       Γέροντας- Α. Ψάλτης 3η έκδ. 2016 

58 Ερμηνεία Κώδικα πολιτικής 
δικονομίας  τόμοι Ι -ΙΙ  

Μ.Μαργαρίτης    - Α.Μαργαρίτη 2018 

59 Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Δικονομία                

Νικ.Θ.Νίκας   -   Ευγενία Ρ.Σαχπεκίδου 2016 

60 Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
& Ποινικό Δίκαιο                              
Ερμηνεία και εφαρμογή των 

Επιμ. Λ.Κοτσαλής 2014 
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άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ    

61 Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
ερμηνεία κατ΄αρθρο 

Διευθ.έκδοσης Λ.Α.Σισιλιάνος 2017 2η έκδ.2017 

62 Ευρωπαϊκό Δίκαιο  Ε.Σαχπεκίδου 2η έκδ.2013 

63 Ευρωπαϊκό Φορολογικό και 
Τελωνειακό Δίκαιο                                                                

Κ. Φινοκαλιώτης, 2015 2015 

64 Η αγωγή στη Διοικητική Δίκη Επιμέλεια Δ.Εμμανουηλίδης 2019 

65 Η αιτιολογία των διοικητικών 
πράξεων και ο ακυρωτικός 
δικαστικός έλεγχος   

Μ.Πικραμένος 2012 2012 

66 Η ανακοπή κατά διαταγής 
πληρωμής  

Στέφανος Στ.Πανταζόπουλος 4η έκδ. 2019 

67 Η απόδειξη ενώπιον των 
Τακτικών Διοικητικών 
δικασςτηρίων 

Π.Γιαννακάκης ,2019 2019 

68 Η απόδειξη στην πολιτική 
δίκη        

Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 2019 

69 Η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α                        Κ.Δ. Λαναράς,  4η έκδ. 2019 

70 Η διάρκεια της προσωρινής 
κράτησης  και η διαδικασία 
ελέγχου της                                

Β.Αδάμπας 2016 

71 Η Δικονομία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου    

Α.Αρχοντάκη,  2019 

72 Η ενδικοφανής προσφυγή                           Σ. Κυβέλος, 2η έκδ. 2016  

73 Η κατάργηση της διοικητικής 
δίκης  

Ε.Πρεβεδούρου 2012 

74 Η ποινική αντιμετώπιση του 
ιατρικού σφάλματος  

Β.Σακελλαροπούλου 2η έκδ.2011 

75 Η ποινική ευθύνη των 
Υπουργών  

Π.Μαντζούφας - Λ.Μαργαρίτης - 
Ε.Συμεωνίδου 

2014 

76  Η προβολή ισχυρισμών στις 
διοικητικές διαφορές ουσίας  

Ν.Πανταζής 2018 

77 Η συμμετοχή του τρίτου στη 
Διοικητική Δίκη (Παρέμβαση-
Τριτανακοπή)                                  

 Ε. Παυλίδου 2017 
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78 Η συμμόρφωση της 
Διοίκησης στις ακυρωτικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας και των 
Διοικητικών Δικαστηρίων                                              

Σ.Καλογήρου 2015 

79 Η σχέση Πολιτικής 
Δικονομίας και Δικονομίας 
του ΣτΕ 

Ι.Καστανάς 2019 

80 Θεμελιώδη δικαιώματα                     Σ. Βλαχόπουλος 2017 

81  Κοινωνική ασφάλιση                                                        Ε. Γαληνού, Χ. Πόνη 2016 

82 Κοινώς Επικίνδυνα 
Εγκλήματα                                        

Μ. Καϊάφα   3η έκδ.2015 

83 Κτηματολογικές εγγραφές  Γ.Μαγουλάς 4η έκδ. 2019 

84 Κώδικας  Ποινικής Δικονομίας       Λάμπρος Μαργαρίτης    14η έκδ. 2019 

85 Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας ερμηνεία 
κατ΄αρθρ 

Β.Γκέρτσος,Ε.Πρεβεδούρου,  

Δ.Πυργάκης 

2019 

86 Κώδικας Διοικητικής 
Δικονομίας κατ’ άρθρο 
ερμηνεία                                                            

Β. Μωυσίδης 6η έκδ. 2017 

87 Κώδικας Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων   

Ν.Πανταζής 2018 

88 Κώδικας ποινικής δικονομίας 
- Ερμηνεία κατ΄αρθρο (άρθρα 
1-95) & Ενημερωτικό 
Συμπλήρωμα   τομ.Ι 

Χ.Σεβαστίδης 2011 

89 Κώδικας ποινικής δικονομίας 
- Ερμηνεία κατ΄αρθρο Τόμος  
ΙΙ  

Χ.Σεβαστίδης 2012 

90 Κώδικας ποινικής δικονομίας 
- Ερμηνεία κατ΄άρθρο Τόμος 
ΙΙΙ 

Χ.Σεβαστίδης 2015 

91 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
(ερμηνεία κατ΄αρθρο)     
τομος Ι (άρθρ. 1-461)                                                 

Επιμ. Λάμπρος Μαργαρίτης    2η έκδ. 2018 

92 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
(ερμηνεία κατ΄αρθρο)       
ΤΟΜΟΣ ΙΙ (άρθρ.462-603)                                                       

Επιμ. Λάμπρος Μαργαρίτης    2η έκδ.2018 
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93 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
Νομολογία κατ΄αρθρο 

Νικ.Κ.Ανδρουλάκης 2019 

94 Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας  Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ  I     

Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 2019 

95 Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας  Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ ΙΙ     

Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 2019 

96 Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) 
κατ' άρθρο ερμηνεία  

Ν. Μπάρμπας 2η έκδ.2018 

97 Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας               

επιμέλεια Γ. Μέντης, Β. Μιχελινάκης 2016 

98 Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας 

Φωτόπουλος - Βραχάτη 2018 

99 Μεταναστευτικό δίκαιο και 
δίκαιο ιθαγένειας                                         

 Ε. Σταυρουλάκη 2016 

100 Ναρκωτικά (κατ΄άρθροερμην. 
Ν.4139/2013) 

Λ.Κοτσαλής, Μ.Μαργαρίτης,  

Ι.Φαρσεδάκης 

2006 

101 Νομολογιακές εφαρμογές 
ειδικών ποινικών νόμων 

Επιμ. Μ. Καϊάφα - Γκάντι , Ε.Συμεωνίδου 2η έκδ.2019 

102 Ο Νέος Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας                                               

Θ.Δαλακούρας 2η έκδ.2020 

103 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας                                                Α.Χαραλαμπάκης 2η έκδ. 2020 

104 Ο Προσδιορισμός της ποινής 
στα στάδια της επιμέτρησης 
και της έκτισης                 

Π.Βρυνιώτης 2019 

105 Ο προσυμβατικός έλεγχος 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο  

Ε.Καραθανασόπουλος 2010 

106 Ο Χάρτης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ε.Ε.     

Β.Γ.Τζέμος 2η έκδ.2019 

107 Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί 
στην ποινική δίκη   

Κ.Χατζηϊωάννου 2017 

108 Οι χρήσεις γης, το γενικό 
πολεοδομικό σχέδιο και η 
ζώνη οικιστικού ελέγχου  

Δ.Μέλισσας 2019 

109 Ομοδικία και Συμμετοχή 
τρίτων στην πολιτική δίκη 
(2018)                                                                                     

Επιμ.Οικονόμου 2018 
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110 Οργανωμένο έγκλημα και 
τρομοκρατία  

Ε.Συμεωνίδου 2η έκδ.2017 

111 Παραγραφές  Κ.Ρίζος 2019 

112 Παραγραφές υπέρ και κατά 
του Δημοσίου  

Β.Ανδρουλάκης 2019 

113 Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων 
Υπαλλήλων                               

Ν. Πανταζής 2015 

114 Ποινική Δικονομία                                     Α.Παπαδαμάκης 2019 

115 Ποινική Δικονομία                                      Κ.Φράγκος 2020 

116 Ποινικό Δίκαιο (Γενικό 
Μέρος)      

Λεων. Κοτσαλής 2η έκδ. 2013 

117 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο                                           Α.Καρράς 6η έκδ. 2019 

118 Ποινικός Κώδικας                  Λεων. Κοτσαλής 17η έκδ. 2019 

119 Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία - 
Εφαρμογή    

Μ.Μαργαρίτης            Αρεοπαγίτης ε.τ. - 
Α.Μαργαρίτη Δικηγόρος 

4η έκδ.2020 

120 Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία 
και Νομολογία   

Κ.Φράγκος 2020 

121 Ποινολογία Λ.Μαργαρίτης - Ν.Παρασκευόπουλος - 
Γ.Νιούσαλης 

8η έκδ. 2016 

122 Πρακτική Εφαρμογή Ποινικής 
Δικονομίας 

Χ.Μαστοραντωνάκης, Σ.Μπουγιούκος, 
Σ.Παππάς 

2018 

123 Προβολή ισχυρισμών 
αντισυνταγματικότητας  

Σ.Χριστοφορίδου 2019 

124 Προσφυγικό δίκαιο 
(Ερμηνεία-Διαγράμματα-
Υποδείγματα)                                                 

Μ.Ν.Μαρούδα, Β.Σαράντη 2016 

125 Πτωχευτικό Δίκαιο  Λάμπρος Κοτσίρης 10η έκδ.2017 

126 Στοιχεία δικαίου Κοινωνικής 
Ασφάλισης  

Χ.Πόνη 2019 

127 Στοιχεία Ενωσιακού Δικαίου 
και της ενσωμάτωσης του 
στην ελληνική κοινωνία    

Μ. Καϊάφα   2η έκδ. 2019 

128 Συμβάσεις μεταφοράς - 
Ευθύνη των μεταφορέων  και 
διαδίκτυο    

Γεώργιος Ζέκος 2η έκδ. 2017 

20PROC006743500 2020-05-21



 
 

 
Σελίδα 13 

129 Συμβούλιο της Επικρατείας Επιμέλεια Χρυσανθάκης 2012 

130 Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ , 
ερμηνεία κατ΄αρθρο 

Επιμ.Β.Χριστιανός 2012 2012 

131 Σύνταγμα κατ’ άρθρο 
ερμηνεία  

Φ.Σπυρόπουλος, Ξ.Κοντιάδης,  

Χ.Ανθόπουλος, Γ.Γεραπετρίτης 

2017 

132 Σύντομη ερμηνεία  Αστικού 
Κώδικα Τομος Ι   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος Σ.Γεωργιάδης 2010 

133 Σύντομη ερμηνεία  Αστικού 
Κώδικα Τομος  ΙΙ   ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΝ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος Σ.Γεωργιάδης 2013 

134 Τακτική διαδικασία στα 
α΄βάθμια δικαστήρια    
άρθρα 208-320 ΚΠολΔ 

Καλλιόπη Μακρίδου  2019 

135 Το αδίκημα της μη καταβολής 
χρεών προς το Δημόσιο                                                                          

Β.Αδάμπας 2018 

136 Το έννομο συμφέρον στη 
δίκη ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας                                 

Δ. Πυργάκης, 2017 2017 

137 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης 
εταιρίας 

Ε.Περάκης 6η έκδ.2019 

138 Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Επιμέλεια Χρυσανθάκη, Παπαθωμά 2015 

139 Υποδείγματα Ποινικού 
Δικαίου   Ι τόμος         

Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 

140 Υποδείγματα Ποινικού 
Δικαίου   ΙΙς τόμος         

Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 

141 Φορολογικά συστήματα (ΚΒΣ 
ΚΦΑΣ ΕΛΠ)                                 

Γ. Μέντης 2017 

142 Φορολογικό Δίκαιο                                        Κ. Φινοκαλιώτης 5η έκδ. 2014 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των νομικών συγγραμμάτων του διαγωνισμού, 
για ορισμένα μόνο νομικά συγγράμματα ή ακόμα και για ένα νομικό σύγγραμμα. Η αναθέτουσα αρχή θα 
προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση κατά τίτλο συγγράμματος και θα επιλέξει τον ανάδοχο/αναδόχους που 
θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά τίτλο νομικού συγγράμματος. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά 
τίτλο συγγράμματος, βάσει τιμής. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 
Διακήρυξης. 
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 22113000-5. 

 

1.3.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο 
ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (107.852,25 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: € 101.747,41, ΦΠΑ : 6.104,84€). 
Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός ανά τμήμα/ νομικό σύγγραμμα, περιγράφεται ως εξής: 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 Αθέμιτος Ανταγωνισμός Μιχαήλ -Θεόδωρος 
Μαρίνος 2015 2 50,00 € 100,00 € 

2 

Αναγκαστική 
Απαλλοτρίωση, 

Θεωρία-Νομολογία-
Υποδείγματα 

Μ. Γεωργιάδου 

2012 και 
το 

συμπλήρ
ωμα του 

2014 

6 66,00 € 396,00 € 

3 
Αναγκαστική είσπραξη 

Δημοσίων Εσόδων κατά 
ΚΕΔΕ 

Δ. Τομαράς 2017 9 34,00 € 306,00 € 

4 
Αποζημίωση από 

τροχαία αυτοκινητικά 
ατυχήματα τόμος Ι 

Αθ.Κρητικός 2019 33 72,00 € 2.376,00 € 

5 
Αποζημίωση από 

τροχαία αυτοκινητικά 
ατυχήματα - τόμος ΙΙ 

Αθ.Κρητικός 2019 35 64,00 € 2.240,00 € 

6 Αστικές και Εμπορικές 
μισθώσεις Ιωάννης Κατράς 2019 32 70,00 € 2.240,00 € 

7 Αστική Ευθύνη 
Δημοσίου Ν. Σοϊλεντάκης 2015 12 49,00 € 588,00 € 

8 
Αστικός Κώδικας 

(Ερμηνεία κατ΄αρθρο)  
ΤΟΜΟΣ Ι 

Ν.Τριάντος 2018 2 64,00 € 128,00 € 

9 
Αστικός Κώδικας 

(Ερμηνεία κατ΄αρθρο)  
ΤΟΜΟΣ ΙΙ 

Ν.Τριάντος 2018 2 60,00 € 120,00 € 

10 Ατομικά και Κοινωνικά 
Δικαιώματα 

Σ. Βλαχόπουλος- Κ. 
Χρυσόγονος 2017 3 64,00 € 192,00 € 

11 
Ατομικό και συλλογικό 

Εργατικό Δίκαιο 
Επιτομή 

Ιωάννης 
Δ.Κουκιάδης 

7η 
έκδ.2017 2 30,00 € 60,00 € 

12 Γενικές Αρχές Δημοσίου 
Δικαίου 

Γεραπετρίτης, Γώγος 
κλπ 2014 4 43,00 € 172,00 € 
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13 
Γενική Θεωρία 
θεμελιωδών 
δικαιωμάτων 

Ηλιοπούλου - 
Στράγγα 2018 4 52,00 € 208,00 € 

14 Γενικό Ενοχικό Μ.Σταθόπουλος 2018 13 120,00 € 1.560,00 € 

15 

Γενικός Κανονισμός για 
την προστασία των 

προσωπικών 
δεδομένων 

Επιμέλεια Κοτσαλής 
- Μενουδάκος 2018 4 47,00 € 188,00 € 

16 
Δημόσιες συμβάσεις, 

Ν.4412/2016. Ερμηνεία 
κατ΄άρθρο 

Δ.Ράϊκος, Ε.Βλάχου 
Ε.Σαββίδη 2018 5 100,00 € 500,00 € 

17 Δημόσιες συμβάσεις, 
Ν.4412/2016 

Ε.Κουλουμπίνη, 
Η.Μάζος, Ι.Κίτσος 2019 5 64,00 € 320,00 € 

18 Δημοσιονομική 
Διαφάνεια Κ.Σαββαϊδου 2017 3 64,00 € 192,00 € 

19 

Διαδικαστικά 
σφάλματα και 
ακύρωση των 

διοικητικών πράξεων 

Κ. Γώγος 2017 3 38,00 € 114,00 € 

20 Δίκαιο Αλλοδαπών, κατ’ 
άρθρο ερμηνεία Θ. Τσιάτσιος 2017 14 90,00 € 1.260,00 € 

21 Δίκαιο Αναγκαστικής 
εκτελέσεως  τόμος Ι Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 

2017 8 70,00 € 560,00 € 

22 
Δίκαιο Αναγκαστικής 
εκτελέσεως       τόμος       

ΙΙ   Ειδικό μέρος 
Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 

2018 8 75,00 € 600,00 € 

23 
Δίκαιο Αναγκαστικής 

Εκτέλεσης  Γενικό 
μέρος     τόμος Ι 

Πελαγία Γέσιου 
Φαλτσή 

2η έκδ. 
2017 18 76,00 € 1.368,00 € 

24 
Δίκαιο Αναγκαστικής 

Εκτέλεσης  Ειδικό μέρος   
τομος ΙΙα 

Πελαγία Γέσιου 
Φαλτσή 

3η 
έκδ.2018 29 76,00 € 2.204,00 € 

25 
Δίκαιο Αναγκαστικής 

Εκτέλεσης  Ειδικό μέρος   
τομος ΙΙβ 

Πελαγία Γέσιου 
Φαλτσή 2018 29 56,00 € 1.624,00 € 

26 Δίκαιο Ανηλίκων Χ.Δημόπουλος  
Κ.Κοσμάτος 

3η έκδ. 
2017 5 43,00 € 215,00 € 

27 Δίκαιο Δημοσίων 
συμβάσεων Δ.Ράϊκος 2019 4 76,00 € 304,00 € 

28 Δίκαιο Διακριτικών 
Γνωρισμάτων 

Μιχαήλ -Θεόδωρος 
Μαρίνος 2016 2 55,00 € 110,00 € 

29 Δίκαιο Εμπορικών 
Εταιριών Σ.Ψυχομάνης 3η 

έκδ.2018 1 45,00 € 45,00 € 

30 Δίκαιο Κοινωνικής  
Ασφάλισης 

Π.Παπαρρηγοπούλο
υ - Πεχλιβανίδη 2019 8 43,00 € 344,00 € 

31 Δίκαιο Κοινωνικής 
Ασφάλισης Α. Στεργίου 2017 16 70,00 € 1.120,00 € 
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32 Δίκαιο προστασίας 
καταναλωτή 

Επιμ. Ε. 
Αλεξανδρίδου 

3η έκδ. 
2018 8 85,00 € 680,00 € 

33 Δίκαιο των Ποινικών 
Κυρώσεων 

Καϊάφα - 
Μπιτζιλέκης - 
Συμεωνίδου 

2η 
έκδ.2016 6 55,00 € 330,00 € 

34 Δίκαιο Φορολογίας 
Εισοδήματος Γ.Μέντης 2018 13 49,00 € 637,00 € 

35 

Δικαιοδοσία και 
αρμοδιότητα 
διοικητικών 
δικαστηρίων 

Π.Μαρινάκης 2017 7 41,00 € 287,00 € 

36 
Διοικητικές κυρώσεις 

και θεμελιώδη 
δικαιώματα 

Ι.Δημητρακόπουλος 2014 6 34,00 € 204,00 € 

37 Διοικητική Δικονομία - 
ερμηνεία κατ’ άρθρο Χ.Χρυσανθάκης 3η 

έκδ.2018 12 89,00 € 1.068,00 € 

38 Διοικητικό Δίκαιο 

Α.Γέροντας, 
Σ.Λύτρας, 

Π.Παυλόπουλος, 
Γ.Σιούτη, 

Σ.Φλογαϊτης 

4η 
έκδ.2018 3 47,00 € 141,00 € 

39 Διοικητικό Δικονομικό 
Δίκαιο Π.Λαζαράτος 3η 

έκδ.2018 11 85,00 € 935,00 € 

40 Εγκλήματα κατά 
προσωπικών αγαθών 

Ε.Συμεωνίδου - 
Καστανίδου 

3η 
έκδ.2016 3 47,00 € 141,00 € 

41 Εγκλήματα κατά της 
ζωής 

Ε.Συμεωνίδου - 
Καστανίδου 

2η 
έκδ.2001 3 47,00 € 141,00 € 

42 Εγχειρίδιο Διοικητικού 
Δικαίου Τόμοι Ι και ΙΙ Ε.Σπληλιωτόπουλος 

τόμος Ι 
15η έκδ 
2017 , 

τόμος ΙΙ 
15η 

έκδ.2015 

4 81,00 € 324,00 € 

43 Εγχειρίδιο Πολιτικής 
Δικονομίας Νικόλαος Θ.Νίκας 3η έκδ. 

2018 4 60,00 € 240,00 € 

44 
Ειδικές διαδικασίες 

Πολιτικής Δικονομίας 
μετά τον ν. 4335/2015 

Καλλιόπη Μακρίδου 2017 8 28,00 € 224,00 € 

45 Ειδικές Διαδκασίες 
κατά τον ΚΠολΔ Ν.Λεοντής 2017 3 47,00 € 141,00 € 

46 Ειδικό Μέρος του 
Ποινικού Κώδικα 

Ι.Φαρσεδάκης  -           
Χρ. Σατλάνης 2015 2 42,00 € 84,00 € 

47 Ειδικό Πειθαρχικό 
Δίκαιο Ν. Πανταζής, 2017 2017 2 51,00 € 102,00 € 

48 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι                                   
Τόμοι Ι-ΙΙ-ΙΙΙ Σ.Παύλου - Θ.Σάμιος 2020 54 220,00 € 11.880,00 € 

49 Εκούσια Δικαιοδοσία Επιμ. Ν.Λεοντής 2018 19 72,00 € 1.368,00 € 
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50 Εκούσια Δικαιοδοσία Ι.Σπυριδάκης 2019 7 39,00 € 273,00 € 

51 Ελεγκτικό Συνέδριο και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Επιμέλεια 
Γ.Μαραγκού 2017 3 34,00 € 102,00 € 

52 Εμβάθυνση στην 
Ποινική Δικονομία 

Λάμπρος 
Χ.Μαργαρίτης, 2006 3 66,00 € 198,00 € 

53 Εμπορικές εταιρίες Ν.Ρόκας 9η 
έκδ.2019 22 56,00 € 1.232,00 € 

54 Ενστάσεις στην 
πολιτική δίκη 

Επιμ. 
Π.Κατσιρουμπας 2018 16 60,00 € 960,00 € 

55 Επιτομή Φορολογικού 
Δκαίου Β. Αθανασάκη 2018 2018 1 49,00 € 49,00 € 

56 
Εργατικό Δίκαιο - 

Ατομικές εργασιακές 
σχέσεις 

Δ.Ζερδελής 4η 
έκδ.2019 33 115,00 € 3.795,00 € 

57 

Ερμηνεία ΚΕΔΕ Ν.Δ. 
356/1974 και η 

ανακοπή του ΚΔΔ, 
άρθρ. 216-230 

Α.       Γέροντας- Α. 
Ψάλτης 

3η έκδ. 
2016 22 70,00 € 1.540,00 € 

58 
Ερμηνεία Κώδικα 

πολιτικής δικονομίας  
τόμοι Ι -ΙΙ 

Μ.Μαργαρίτης    - 
Α.Μαργαρίτη 2018 11 145,00 € 1.595,00 € 

59 Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Δικονομία 

Νικ.Θ.Νίκας     -               
Ευγενία 

Ρ.Σαχπεκίδου 
2016 8 60,00 € 480,00 € 

60 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου & Ποινικό 
Δίκαιο                              

Ερμηνεία και εφαρμογή 
των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ 

Επιμ. Λ.Κοτσαλής 2014 14 63,75 € 892,50 € 

61 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, ερμηνεία 
κατ΄αρθρο 

Διευθ.έκδοσης 
Λ.Α.Σισιλιάνος 2017 

2η 
έκδ.2017 20 72,00 € 1.440,00 € 

62 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ε.Σαχπεκίδου 2η 
έκδ.2013 1 52,00 € 52,00 € 

63 Ευρωπαϊκό Φορολογικό 
και Τελωνειακό Δίκαιο 

Κ. Φινοκαλιώτης, 
2015 2015 4 56,00 € 224,00 € 

64 Η αγωγή στη Διοικητική 
Δίκη 

Επιμέλεια 
Δ.Εμμανουηλίδης 2019 10 43,00 € 430,00 € 

65 

Η αιτιολογία των 
διοικητικών πράξεων 

και ο ακυρωτικός 
δικαστικός έλεγχος 

Μ.Πικραμένος 2012 2012 3 35,00 € 105,00 € 

66 Η ανακοπή κατά 
διαταγής πληρωμής 

Στέφανος 
Στ.Πανταζόπουλος 

4η έκδ. 
2019 25 76,00 € 1.900,00 € 
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67 

Η απόδειξη ενώπιον 
των Τακτικών 
Διοικητικών 

δικασςτηρίων 

Π.Γιαννακάκης ,2019 2019 8 26,00 € 208,00 € 

68 Η απόδειξη στην 
πολιτική δίκη 

Επιμ. 
Π.Κατσιρουμπας 2019 16 66,00 € 1.056,00 € 

69 Η ασφάλιση στον 
Ε.Φ.Κ.Α Κ.Δ. Λαναράς, 4η έκδ. 

2019 13 52,00 € 676,00 € 

70 

Η διάρκεια της 
προσωρινής κράτησης  

και η διαδικασία 
ελέγχου της 

Β.Αδάμπας 2016 14 28,00 € 392,00 € 

71 Η Δικονομία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου Α.Αρχοντάκη, 2019 1 43,00 € 43,00 € 

72 Η ενδικοφανής 
προσφυγή Σ. Κυβέλος, 2η έκδ. 

2016 3 30,00 € 90,00 € 

73 Η κατάργηση της 
διοικητικής δίκης Ε.Πρεβεδούρου 2012 6 25,00 € 150,00 € 

74 
Η ποινική αντιμετώπιση 

του ιατρικού 
σφάλματος 

Β.Σακελλαροπούλου 2η 
έκδ.2011 6 20,00 € 120,00 € 

75 Η ποινική ευθύνη των 
Υπουργών 

Π.Μαντζούφας - 
Λ.Μαργαρίτης - 
Ε.Συμεωνίδου 

2014 4 30,00 € 120,00 € 

76 
Η προβολή ισχυρισμών 

στις διοικητικές 
διαφορές ουσίας 

Ν.Πανταζής 2018 9 34,00 € 306,00 € 

77 

Η συμμετοχή του 
τρίτου στη Διοικητική 

Δίκη (Παρέμβαση-
Τριτανακοπή) 

Ε. Παυλίδου 2017 6 31,00 € 186,00 € 

78 

Η συμμόρφωση της 
Διοίκησης στις 

ακυρωτικές αποφάσεις 
του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και των 

Διοικητικών 
Δικαστηρίων 

Σ.Καλογήρου 2015 1 34,00 € 34,00 € 

79 
Η σχέση Πολιτικής 

Δικονομίας και 
Δικονομίας του ΣτΕ 

Ι.Καστανάς 2019 1 43,00 € 43,00 € 

80 Θεμελιώδη δικαιώματα Σ. Βλαχόπουλος 2017 8 68,00 € 544,00 € 

81 Κοινωνική ασφάλιση Ε. Γαληνού, Χ. Πόνη 2016 6 47,00 € 282,00 € 

82 Κοινώς Επικίνδυνα 
Εγκλήματα Μ. Καϊάφα 3η 

έκδ.2015 3 55,00 € 165,00 € 
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83 Κτηματολογικές 
εγγραφές Γ.Μαγουλάς 4η έκδ. 

2019 15 45,00 € 675,00 € 

84 Κώδικας  Ποινικής 
Δικονομίας 

Λάμπρος 
Μαργαρίτης 

14η έκδ. 
2019 3 12,00 € 36,00 € 

85 
Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας ερμηνεία 
κατ΄αρθρ 

Β.Γκέρτσος , 
Ε.Πρεβεδούρου, 

Δ.Πυργάκης 
2019 20 77,00 € 1.540,00 € 

86 
Κώδικας Διοικητικής 

Δικονομίας κατ’ άρθρο 
ερμηνεία 

Β. Μωυσίδης 6η έκδ. 
2017 10 70,00 € 700,00 € 

87 Κώδικας Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων Ν.Πανταζής 2018 17 47,00 € 799,00 € 

88 

Κώδικας ποινικής 
δικονομίας - Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο (άρθρα 1-
95) & Ενημερωτικό 
Συμπλήρωμα   τομ.Ι 

Χ.Σεβαστίδης 2011 18 72,00 € 1.296,00 € 

89 
Κώδικας ποινικής 

δικονομίας - Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο Τόμος  ΙΙ 

Χ.Σεβαστίδης 2012 19 72,00 € 1.368,00 € 

90 
Κώδικας ποινικής 

δικονομίας - Ερμηνεία 
κατ΄άρθρο Τόμος ΙΙΙ 

Χ.Σεβαστίδης 2015 19 96,00 € 1.824,00 € 

91 

Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας (ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)     τομος Ι 

(άρθρ. 1-461) 

Επιμ. Λάμπρος 
Μαργαρίτης 

2η έκδ. 
2018 27 94,00 € 2.538,00 € 

92 

Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας (ερμηνεία 

κατ΄αρθρο)       ΤΟΜΟΣ 
ΙΙ (άρθρ.462-603) 

Επιμ. Λάμπρος 
Μαργαρίτης 

2η 
έκδ.2018 26 85,00 € 2.210,00 € 

93 
Κώδικας Ποινικής 

Δικονομίας Νομολογία 
κατ΄αρθρο 

Νικ.Κ.Ανδρουλάκης 2019 20 68,90 € 1.378,00 € 

94 
Κώδικας Πολιτικής 

Δικονομίας  Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ  I 

Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 
2019 2 68,00 € 136,00 € 

95 
Κώδικας Πολιτικής 

Δικονομίας  Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ ΙΙ 

Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 
2019 2 68,00 € 136,00 € 

96 

Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήματος (Ν. 

4172/2013) κατ' άρθρο 
ερμηνεία 

Ν. Μπάρμπας 2η 
έκδ.2018 13 65,00 € 845,00 € 

97 Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας 

επιμέλεια Γ. Μέντης, 
Β. Μιχελινάκης 2016 4 58,00 € 232,00 € 

98 Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας 

Φωτόπουλος - 
Βραχάτη 2018 15 100,00 € 1.500,00 € 
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99 Μεταναστευτικό δίκαιο 
και δίκαιο ιθαγένειας Ε. Σταυρουλάκη 2016 10 60,00 € 600,00 € 

100 Ναρκωτικά (κατ΄άρθρο 
ερμην. Ν.4139/2013) 

Λ.Κοτσαλής, 
Μ.Μαργαρίτης, 
Ι.Φαρσεδάκης 

2006 3 43,00 € 129,00 € 

101 
Νομολογιακές 

εφαρμογές ειδικών 
ποινικών νόμων 

Επιμ. Μ. Καϊάφα - 
Γκάντι , 

Ε.Συμεωνίδου 

2η 
έκδ.2019 6 51,00 € 306,00 € 

102 Ο Νέος Κώδικας 
Ποινικής Δικονομίας Θ.Δαλακούρας 2η 

έκδ.2020 7 43,00 € 301,00 € 

103 Ο Νέος Ποινικός 
Κώδικας Α.Χαραλαμπάκης 2η έκδ. 

2020 1 38,00 € 38,00 € 

104 

Ο Προσδιορισμός της 
ποινής στα στάδια της 
επιμέτρησης και της 

έκτισης 

Π.Βρυνιώτης 2019 15 38,25 € 573,75 € 

105 
Ο προσυμβατικός 

έλεγχος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ε.Καραθανασόπουλ
ος 2010 2 30,00 € 60,00 € 

106 Ο Χάρτης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ε.Ε. Β.Γ.Τζέμος 2η 

έκδ.2019 21 60,00 € 1.260,00 € 

107 
Οι αυτοτελείς 

ισχυρισμοί στην 
ποινική δίκη 

Κ.Χατζηϊωάννου 2017 11 28,00 € 308,00 € 

108 

Οι χρήσεις γης, το 
γενικό πολεοδομικό 

σχέδιο και η ζώνη 
οικιστικού ελέγχου 

Δ.Μέλισσας 2019 2 70,00 € 140,00 € 

109 
Ομοδικία και 

Συμμετοχή τρίτων στην 
πολιτική δίκη (2018) 

Επιμ.Οικονόμου 2018 9 32,30 € 290,70 € 

110 Οργανωμένο έγκλημα 
και τρομοκρατία Ε.Συμεωνίδου 2η 

έκδ.2017 2 32,00 € 64,00 € 

111 Παραγραφές Κ.Ρίζος 2019 7 28,00 € 196,00 € 

112 Παραγραφές υπέρ και 
κατά του Δημοσίου Β.Ανδρουλάκης 2019 17 34,00 € 578,00 € 

113 Πειθαρχικό δίκαιο 
Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Πανταζής 2015 5 43,00 € 215,00 € 

114 Ποινική Δικονομία Α.Παπαδαμάκης 2019 23 60,00 € 1.380,00 € 

115 Ποινική Δικονομία Κ.Φράγκος 2020 29 100,00 € 2.900,00 € 

116 Ποινικό Δίκαιο (Γενικό 
Μέρος) Λεων. Κοτσαλής 2η έκδ. 

2013 1 72,00 € 72,00 € 

117 Ποινικό Δικονομικό 
Δίκαιο Α.Καρράς 6η έκδ. 

2019 6 72,00 € 432,00 € 
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118 Ποινικός Κώδικας Λεων. Κοτσαλής 17η έκδ. 
2019 2 11,00 € 22,00 € 

119 Ποινικός Κώδικας 
Ερμηνεία - Εφαρμογή 

Μ.Μαργαρίτης            
Αρεοπαγίτης ε.τ. - 

Α.Μαργαρίτη 
Δικηγόρος 

4η 
έκδ.2020 54 125,00 € 6.750,00 € 

120 
Ποινικός Κώδικας 

Ερμηνεία και 
Νομολογία 

Κ.Φράγκος 2020 23 100,00 € 2.300,00 € 

121 Ποινολογία 
Λ.Μαργαρίτης - 

Ν.Παρασκευόπουλο
ς - Γ.Νιούσαλης 

8η έκδ. 
2016 10 55,00 € 550,00 € 

122 Πρακτική Εφαρμογή 
Ποινικής Δικονομίας 

Χ.Μαστοραντωνάκης
, Σ.Μπουγιούκος, 

Σ.Παππάς 
2018 14 46,75 € 654,50 € 

123 Προβολή ισχυρισμών 
αντισυνταγματικότητας Σ.Χριστοφορίδου 2019 3 21,00 € 63,00 € 

124 

Προσφυγικό δίκαιο 
(Ερμηνεία-

Διαγράμματα-
Υποδείγματα) 

Μ.Ν.Μαρούδα, 
Β.Σαράντη 2016 6 38,00 € 228,00 € 

125 Πτωχευτικό Δίκαιο Λάμπρος Κοτσίρης 10η 
έκδ.2017 11 60,00 € 660,00 € 

126 Στοιχεία δικαίου 
Κοινωνικής Ασφάλισης Χ.Πόνη 2019 10 26,00 € 260,00 € 

127 

Στοιχεία Ενωσιακού 
Δικαίου και της 

ενσωμάτωσης του στην 
ελληνική κοινωνία 

Μ. Καϊάφα 2η έκδ. 
2019 2 32,00 € 64,00 € 

128 

Συμβάσεις μεταφοράς - 
Ευθύνη των 

μεταφορέων  και 
διαδίκτυο 

Γεώργιος Ζέκος 2η έκδ. 
2017 2 35,00 € 70,00 € 

129 Συμβούλιο της 
Επικρατείας 

Επιμέλεια 
Χρυσανθάκης 2012 10 85,00 € 850,00 € 

130 Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ , 
ερμηνεία κατ΄αρθρο 

Επιμ.Β.Χριστιανός 
2012 2012 17 89,00 € 1.513,00 € 

131 Σύνταγμα κατ’ άρθρο 
ερμηνεία 

Φ.Σπυρόπουλος, 
Ξ.Κοντιάδης, 

Χ.Ανθόπουλος, 
Γ.Γεραπετρίτης 

2017 22 100,00 € 2.200,00 € 

132 

Σύντομη ερμηνεία  
Αστικού Κώδικα Τομος Ι   

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος 
Σ.Γεωργιάδης 2010 6 150,00 € 900,00 € 

133 
Σύντομη ερμηνεία  

Αστικού Κώδικα Τομος  
ΙΙ   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 

Απόστολος 
Σ.Γεωργιάδης 2013 6 140,00 € 840,00 € 
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ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

134 
Τακτική διαδικασία στα 

α΄βάθμια δικαστήρια    
άρθρα 208-320 ΚΠολΔ 

Καλλιόπη Μακρίδου 2019 14 35,00 € 490,00 € 

135 
Το αδίκημα της μη 

καταβολής χρεών προς 
το Δημόσιο 

Β.Αδάμπας 2018 13 32,00 € 416,00 € 

136 

Το έννομο συμφέρον 
στη δίκη ενώπιον του 

Συμβουλίου της 
Επικρατείας 

Δ. Πυργάκης, 2017 2017 4 47,00 € 188,00 € 

137 Το νέο δίκαιο της 
ανώνυμης εταιρίας Ε.Περάκης 6η 

έκδ.2019 11 57,80 € 635,80 € 

138 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση. 

Επιμέλεια 
Χρυσανθάκη, 
Παπαθωμά 

2015 2 47,00 € 94,00 € 

139 Υποδείγματα Ποινικού 
Δικαίου   Ι τόμος Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 3 60,00 € 180,00 € 

140 Υποδείγματα Ποινικού 
Δικαίου   ΙΙς τόμος Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 3 60,00 € 180,00 € 

141 
Φορολογικά 

συστήματα (ΚΒΣ ΚΦΑΣ 
ΕΛΠ) 

Γ. Μέντης 2017 6 34,00 € 204,00 € 

142 Φορολογικό Δίκαιο Κ. Φινοκαλιώτης 5η έκδ. 
2014 2 60,00 € 120,00 € 

    1460  107.852,25 € 
 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  
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 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν .2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,  

 το ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του ν.3689/2008 (A΄164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις», 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 το π.δ.165/1996 «Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιακών μονάδων της Εθνικής Σχολής Δικαστών» ( 
Α΄118),  

 την υπουργική απόφαση 8266/1995 «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχειρίσεως Εθνικής Σχολής 
Δικαστών» (Β΄183), 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 τη με αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με 
τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 
– 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-
2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων»,. 

 τη με αριθμό πρωτ. 3428/31.1.2018 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. των 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2018-2021» και Κωδικό ΟΠΣ 5010725 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την ανάγκη προμήθειας νομικών συγγραμμάτων για  τους σπουδαστές της ΚΕ΄ Εκπαιδευτικής σειράς 
της ΕΣΔι, 

 το με αριθμό πρωτ. 95/ 06-05-2020 (ΑΔΑΜ :20REQ006660124 2020-05-06 ) αίτημα έγκρισης δαπάνης, 
 τη με αριθ.πρωτ. 96/06-05-2020 (ΑΔΑΜ :20REQ006716368 2020-05-18) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 89 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΕΣΔι 
και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ:6ΣΟ046ΨΧ0Α-Ο0Ζ. 

 τη με αριθμό πρωτοκόλλου 705/18.05.2020 απόφαση της Διευθύντριας Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι (ΑΔΑ:9Σ4Ι46ΨΧ0Α-Μ3Ω), με την 
οποία εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια νομικών συγγραμμάτων 
για τους εκπαιδευομένους της ΚΕ΄ Σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. 
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 την με αριθμό πρωτοκόλλου 1004/15-05-2020 Έγκριση από την ΕΥΔ του σχεδίου διακήρυξης ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ανάθεση της Σύμβασης Με Τίτλο «Προμήθεια Νομικών 
Συγγραμμάτων για την ΚΕ΄ Εκπαιδευτική Σειρά», 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 15/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

1.6 Δημοσιότητα 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις   21/05/2020, ημέρα Πέμπτη.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 91683 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
CPV άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι σε ημερήσια τοπική εφημερίδα στις 
22/05/2020 και σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα στις 22/05/2020. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΣΔι στις 21/05/2020, ημέρα Πέμπτη.  

΄Εξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

20PROC006743500 2020-05-21



 
 

 
Σελίδα 25 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  
2.  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 
4. η αριθμ. πρωτ. 705/18-05-2020 απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού, 
5. το σχέδιο της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν από τους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016. Στη περίπτωση που η ένωση οικονομικών φορέων κηρυχθεί ανάδοχος τότε 
η ένωση θα πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένη νομική μορφή. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί 
του ποσού που αναλογεί στον προϋπολογισμό του τμήματος/των τμημάτων, για το/α οποίο/α έχει 
υποβάλει αντίστοιχη προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 31/11/2020, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.6, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
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δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 α)Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά 
με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

20PROC006743500 2020-05-21



 
 

 
Σελίδα 30 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2  της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση  

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 
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2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της έκδοσης ή/και εμπορίας νομικών συγγραμμάτων. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή 
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Οι οικονομικοί φορείς που έχουν συμπληρώσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις απαιτείται να διαθέτουν 
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε χρήση των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
(2017,2018,2019) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του ποσού που αναλογεί στον προϋπολογισμό του 
τμήματος ή των τμημάτων, για το/α οποίο/α έχει υποβληθεί η αντίστοιχη προσφορά για την 
παρούσα διακήρυξη.  

Όσοι οικονομικοί φορείς έχουν συμπληρώσει δύο διαχειριστικές χρήσεις απαιτείται να διαθέτουν γενικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε χρήση των δύο (2) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019) ίσο ή 
μεγαλύτερο από το 100% του ποσού που αναλογεί στον προϋπολογισμό του τμήματος ή των 
τμημάτων, για το/α οποίο/α έχει υποβληθεί η αντίστοιχη προσφορά για την παρούσα διακήρυξη.  

Όσοι οικονομικοί φορείς έχουν συμπληρώσει μία διαχειριστική χρήση απαιτείται να διαθέτουν γενικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (2019) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του 
ποσού που αναλογεί στον προϋπολογισμό του τμήματος ή των τμημάτων, για το/α οποίο/α έχει 
υποβληθεί η αντίστοιχη προσφορά για την παρούσα διακήρυξη.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώσουν κατάλογο τουλάχιστον δύο (2) κυριότερων συμβάσεων 
προμηθειών ποσού που να αντιστοιχεί η καθεμία τουλάχιστον στο ποσό της υποβληθείσας προσφοράς 
τους για την παρούσα διακήρυξη, που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία ή για όσα έτη 
δραστηριοποιείται ο οικονομικός φορέας, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.  

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
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λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:  

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών . Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
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μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί 
εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.  

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

B. 2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
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το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν τους γενικούς κύκλους των εργασιών 
των τριών τελευταίων ετών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική 
του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία , κατά μέγιστο 
όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.  

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
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τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  

Β.6.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης, για 
το σύνολο, για τμήματα ή για τμήμα της προκηρυχθείσας ποσότητας προς προμήθεια (ανά τίτλο νομικού 
συγγράμματος).  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1.Οι προσφορές για ένα ή περισσότερα ή και για το σύνολο των τμημάτων (τίτλων νομικών 
συγγραμμάτων) υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 
4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν  
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
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σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς για ένα ή περισσότερα ή και για το σύνολο των τμημάτων 
(τίτλων νομικών συγγραμμάτων) και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους για ένα ή περισσότερα ή και για το 
σύνολο των τμημάτων (τίτλων νομικών συγγραμμάτων)τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά για ένα ή 
περισσότερα ή και για το σύνολο των τμημάτων (τίτλων νομικών συγγραμμάτων) συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.  
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

γ) Δικαιολογητικά Οικονομικής και Τεχνικής επάρκειας Προσφοράς Υποψηφίων Αναδόχων, όπως αυτά 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. 

δ) πίνακα συμμόρφωσης 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει τις συμβάσεις και τις βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης , βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.. 
Υπόδειγμα  πίνακα συμμόρφωσης συμπεριλαμβάνεται στα ηλεκτρονικά έγγραφα του διαγωνισμού.  
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV ) της Διακήρυξης. 

Η τιμή του προς προμήθεια τμήματος ή συνόλου τμημάτων (νομικών συγγραμμάτων) δίνεται σε ευρώ ανά 
τεμάχιο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, για την προμήθεια των νομικών συγγραμμάτων στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στη παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται ότι 
το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 
σύστημα.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 
είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
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4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 15/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ή άλλως μία εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή των έντυπων δικαιολογητικών και στη συνέχεια κατά την ίδια 
ημερομηνία Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών 
εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. Κάθε προσφορά θα εξετάζεται αυτοτελώς, για το ένα τμήμα ή τα περισσότερα 
τμήματα ή το σύνολο των τμημάτων, τα οποία περιλαμβάνει.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή 
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής μπορεί να συντάσσεται πρακτικό το οποίο 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην 
Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται οι φάκελοι όλων 
των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, για το ένα τμήμα ή τα περισσότερα τμήματα ή το σύνολο των τμημάτων, τα οποία  
εξετάζονται αυτοτελώς,  των οποίων  τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει ένα ενιαίο πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
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προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών για ένα ή περισσότερα ή και για το σύνολο των τμημάτων,  η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»  και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντίστοιχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης όλων των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1. του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την  παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με τα 
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αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του 
ν.4412/2016, , τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τον 
ανάδοχο στο Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.2.2 Διευκρινίσεις επί των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
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β) Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α΄ της παρ. 2 
του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζεται η 
υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή 
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 
β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, 
οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περ. α΄ του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό Ανάδοχο 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, πλην των ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται 
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», που έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πρέπει να προσκομισθούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και, κατά συνέπεια, δεν φέρουν τη ψηφιακή υπογραφή του. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης για ένα ή περισσότερα ή για το σύνολο των 
τμημάτων (νομικών συγγραμμάτων), μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά για ένα ή 
περισσότερα ή για το σύνολο των τμημάτων (νομικών συγγραμμάτων), σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής : 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης . Η 
υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του 
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις  είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν 
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή 
τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ.1.1. και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παάβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την περ. 
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα και 
με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την 
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας . 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής.  

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.  

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
η οποία υπολογίζεται βάσει του συνόλου της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων τα οποία 
κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στο σχετικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στα ηλεκτρονικά έγγραφα του διαγωνισμού και 
το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της 
ένωσης. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 

Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την 
εκτέλεση του έργου. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και 
να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 204 του ν. 
4412/2016). 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας 
Αρχής,  

 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να 
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ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε 
εάν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη σύμβαση μπορούν να εκπληρωθούν από τα 
εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα 
τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους.  

 Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

 Κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους παροχής των υπηρεσιών και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου 
ισχύουν ο πίνακας συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας) και οι όροι του σχεδίου σύμβασης 
(Παράρτημα VI της παρούσας) που επισυνάπτονται στην παρούσα Διακήρυξη και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

4.3.2 Εχεμύθεια 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, καθ' όλη την διάρκεια της 
Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 
θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα 
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η υποχρέωση αυτή 
επεκτείνεται και στο προσωπικό του. 
Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των υποχρεώσεως τήρησης της εμπιστευτικότητας κατά τα 
ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, με όλες τις συνακόλουθες 
συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν 
ζημίας ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

20PROC006743500 2020-05-21



 
 

 
Σελίδα 50 

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

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια νομικών συγγραμμάτων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η νόμιμη παρακράτηση φόρου, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

5.2 Κήρυξη Οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν συντηρήσει αυτά 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 206 του ν. 4412/2016: 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

α) η σύμβαση δεν υπογραφεί ή τα νομικά συγγράμματα δεν φορτωθούν ή παραδοθούν ή 
αντικατασταθούν με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 
εγγύησης συμμετοχής ή της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού. 

5.2.2.  Αν το συμβατικό αντικείμενο  φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων νομικών 
συγγραμμάτων, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα συγγράμματα που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση αυτών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των συγγγραμμάτων, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, 
κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης νομικών 
συγγραμμάτων),. 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των 
συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.  

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 
του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 ενδικοφανούς 
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης νομικών συγγραμμάτων 
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα(10) 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης όπως περιγράφεται και στο Παράρτημα VI (ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των νομικών συγγραμμάτων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συγγράμματα, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή νομικών συγγραμμάτων - Χρόνος και τρόπος παραλαβής  
6.2.1 H παραλαβή των νομικών συγγραμμάτων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
προμηθειών  της ΕΣΔι . Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των νομικών 
συγγραμμάτων γίνεται με φυλλομέτρηση και αξιολόγηση των εξωφύλλων ορισμένων νομικών 
συγγραμμάτων. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι τα προμηθευόμενα νομικά συγγράμματα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των νομικών συγγραμμάτων και συνεπώς αν μπορούν οι 
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της προσωρινής παραλαβής-παράδοσης των προμηθευόμενων τίτλων 
διαπιστώνονται παραδόσεις με προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος πρέπει άμεσα να 
αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη, όπως θα του ζητηθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή μέσα σε 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που τίθεται από αυτήν. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των νομικών συγγραμμάτων, πέραν των χρονικών ορίων που 
προβλέπονται παραπάνω ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αντικατάστασης, η αναθέτουσα αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο καθώς και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε 
περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας. Επιπλέον, η μη τήρηση της προθεσμίας παράδοσης των υπό 
προμήθεια τίτλων επισύρει πρόστιμο που υπολογίζεται ανάλογα με την καθυστέρηση. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδια αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω προμηθευόμενων τίτλων 
νομικών συγγραμμάτων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς 
τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Η προσωρινή παράδοση-παραλαβή αφορά στον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπό προμήθεια 
τίτλων νομικών συγγραμμάτων. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής της ΕΣΔι 
και ολοκληρώνεται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης για κάθε προμηθευτή, οπότε 
συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής-παράδοσης.  

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος φέρει οποιοδήποτε κίνδυνο μέχρι την οριστική παράδοση των υπό 
προμήθεια τίτλων νομικών συγγραμμάτων. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα, σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την αρμόδια επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους. 

6.2.2. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  

Πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής παραλαβής. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Η προμήθεια των νομικών συγγραμμάτων από τον ανάδοχο και η παραλαβή τους από την ΕΠΕ, γίνονται 
υποχρεωτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης. 

6.3 Απόρριψη συμβατικού αντικειμένου – Αντικατάσταση 
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των νομικών 
συγγραμμάτων, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα νομικά συγγράμματα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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6.3.3. Η επιστροφή των νομικών συγγραμμάτων που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  
6.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ.2.2.3 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  

 
 

Η Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού  
και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων   

 
 

Ελένη Λυκεσά 

Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
σύμβασης 
 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η Αναθέτουσα Αρχή (ΕΣΔι) έχει ως αντικείμενο την επιλογή, προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική 
κατάρτιση και αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των 
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και την διαρκή επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών 
λειτουργών. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 
νομικών συγγραμμάτων για τους εκπαιδευόμενους της ΚΕ’ σειράς της ΕΣΔι 

Το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελείται από τίτλους νομικών συγγραμμάτων τα οποία 
αναλύονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των νομικών συγγραμμάτων του διαγωνισμού, 
για ορισμένα μόνο νομικά συγγράμματα ή ακόμα και για ένα νομικό σύγγραμμα, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας 
ανά είδος νομικού συγγράμματος. Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί για το σύνολο του αριθμού των 
νομικών συγγραμμάτων κάθε τίτλου νομικού συγγράμματος που απαιτούνται. 

Η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση κατά τίτλο συγγράμματος και θα επιλέξει 
ανάδοχο/αναδόχους που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά τίτλο νομικού συγγράμματος. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς ανά 
τίτλο συγγράμματος, βάσει τιμής. 

Τα νομικά συγγράμματα πρέπει να είναι καινούργια και όχι καθοιονδήποτε τρόπο μεταχειρισμένα. Εάν η 
προσφορά αφορά νομικά συγγράμματα για τα οποία αναμένεται νέα έκδοση, ο προμηθευτής δεσμεύεται, 
εφόσον μέχρι τη σύναψη της σύμβασης έχει κυκλοφορήσει η νέα έκδοση, να προμηθεύσει την 
αναθέτουσα αρχή με τη νέα έκδοση. Στην περίπτωση αυτή διευκρινίζεται ότι η τιμή θα είναι ίδια με την 
προσφερόμενη τιμή για την παλαιότερη έκδοση.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζονται δέκα μέρες (10) από την υπογραφή της. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια τίτλων νομικών συγγραμμάτων ορίζονται οι εγκαταστάσεις της 
ΕΣΔι, στη διεύθυνση Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη.     
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

H παραλαβή των νομικών συγγραμμάτων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της 
ΕΣΔι. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 
το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των νομικών συγγραμμάτων γίνεται 
με φυλλομέτρηση και αξιολόγηση των εξωφύλλων ορισμένων νομικών συγγραμμάτων. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι τα προμηθευόμενα νομικά συγγράμματα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των νομικών συγγραμμάτων και συνεπώς αν μπορούν οι 
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της προσωρινής παραλαβής-παράδοσης των προμηθευόμενων τίτλων 
διαπιστώνονται παραδόσεις με προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος πρέπει άμεσα να 
αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη, όπως θα του ζητηθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή μέσα σε 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που τίθεται από αυτήν. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των νομικών συγγραμμάτων, πέραν των χρονικών ορίων που 
προβλέπονται παραπάνω ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αντικατάστασης, η αναθέτουσα αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο καθώς και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε 
περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας. Επιπλέον, η μη τήρηση της προθεσμίας παράδοσης των υπό 
προμήθεια τίτλων επισύρει πρόστιμο που υπολογίζεται ανάλογα με την καθυστέρηση. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδια αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω προμηθευόμενων τίτλων 
νομικών συγγραμμάτων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς 
τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Η προσωρινή παράδοση-παραλαβή αφορά στον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπό προμήθεια 
τίτλων νομικών συγγραμμάτων. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής της ΕΣΔι 
και ολοκληρώνεται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης για κάθε προμηθευτή, οπότε 
συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής-παράδοσης.  

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της προσωρινής παραλαβής-παράδοσης των υπό προμήθεια τίτλων 
διαπιστώνονται παραδόσεις με προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να 
αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη, όπως θα του ζητηθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή μέσα σε 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που τίθεται από αυτήν.  

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος φέρει οποιοδήποτε κίνδυνο μέχρι την οριστική παράδοση των υπό 
προμήθεια τίτλων νομικών συγγραμμάτων. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
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αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Η προμήθεια των νομικών συγγραμμάτων από τον ανάδοχο και η παραλαβή τους από την ΕΠΕ, γίνονται 
υποχρεωτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΤΙΤΛΟΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Αθέμιτος Ανταγωνισμός                                            Μιχαήλ -Θεόδωρος Μαρίνος  2015 2 

2 Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, 
Θεωρία-Νομολογία-
Υποδείγματα                          

Μ. Γεωργιάδου 2012 και το 
συμπλήρωμα 
του 2014 

6 

3 Αναγκαστική είσπραξη 
Δημοσίων Εσόδων κατά ΚΕΔΕ                                          

Δ. Τομαράς 2017 9 

4 Αποζημίωση από τροχαία 
αυτοκινητικά ατυχήματα 
τόμος Ι                      

Αθ.Κρητικός 2019 33 

5 Αποζημίωση από τροχαία 
αυτοκινητικά ατυχήματα - 
τόμος ΙΙ                             

Αθ.Κρητικός 2019 35 

6 Αστικές και Εμπορικές 
μισθώσεις                      

Ιωάννης Κατράς 2019 32 

7 Αστική Ευθύνη Δημοσίου                           Ν. Σοϊλεντάκης 2015 12 

8 Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)  ΤΟΜΟΣ Ι     

Ν.Τριάντος 2018 2 

9 Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)  ΤΟΜΟΣ ΙΙ     

Ν.Τριάντος 2018 2 

10 Ατομικά και Κοινωνικά 
Δικαιώματα                         

Σ. Βλαχόπουλος- Κ. 
Χρυσόγονος 

2017 3 

11 Ατομικό και συλλογικό 
Εργατικό Δίκαιο Επιτομή   

Ιωάννης Δ.Κουκιάδης 7η έκδ.2017 2 

12 Γενικές Αρχές Δημοσίου 
Δικαίου  

Γεραπετρίτης, Γώγος κλπ 2014 4 

13 Γενική Θεωρία θεμελιωδών 
δικαιωμάτων  

Ηλιοπούλου - Στράγγα 2018 4 

14 Γενικό Ενοχικό  Μ.Σταθόπουλος 2018 13 

15 Γενικός Κανονισμός για την 
προστασία των προσωπικών 

Επιμέλεια Κοτσαλής - 
Μενουδάκος 

2018 4 
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δεδομένων  

16 Δημόσιες συμβάσεις, 
Ν.4412/2016. Ερμηνεία 
κατ΄άρθρο 

Δ.Ράϊκος, 
Ε.ΒλάχουΕ.Σαββίδη 

2018 5 

17 Δημόσιες συμβάσεις, 
Ν.4412/2016 

Ε.Κουλουμπίνη, Η.Μάζος, 
Ι.Κίτσος 

2019 5 

18 Δημοσιονομική Διαφάνεια  Κ.Σαββαϊδου 2017 3 

19 Διαδικαστικά σφάλματα και 
ακύρωση των διοικητικών 
πράξεων                    

Κ. Γώγος 2017 3 

20 Δίκαιο Αλλοδαπών, κατ’ 
άρθρο ερμηνεία     

Θ. Τσιάτσιος 2017 14 

21 Δίκαιο Αναγκαστικής 
εκτελέσεως  τόμος Ι                          

Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 2017 8 

22 Δίκαιο Αναγκαστικής 
εκτελέσεως       τόμος       ΙΙ   
Ειδικό μέρος           

Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 2018 8 

23 Δίκαιο Αναγκαστικής 
Εκτέλεσης  Γενικό μέρος     
τόμος Ι  

Πελαγία ΓέσιουΦαλτσή 2η έκδ. 2017 18 

24 Δίκαιο Αναγκαστικής 
Εκτέλεσης  Ειδικό μέρος   
τομος ΙΙ α 

Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 3η έκδ.2018 29 

25 Δίκαιο Αναγκαστικής 
Εκτέλεσης  Ειδικό μέρος   
τομος ΙΙ β 

Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 2018 29 

26 Δίκαιο Ανηλίκων                        Χ.Δημόπουλος Κ.Κοσμάτος 3η έκδ. 2017 5 

27 Δίκαιο Δημοσίων συμβάσεων    Δ.Ράϊκος 2019 4 

28 Δίκαιο Διακριτικών 
Γνωρισμάτων                        

Μιχαήλ -Θεόδωρος Μαρίνος  2016 2 

29 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών   Σ.Ψυχομάνης 3η έκδ.2018 1 

30 Δίκαιο Κοινωνικής  
Ασφάλισης     

Π.Παπαρρηγοπούλου - 
Πεχλιβανίδη 

2019 8 

31 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Στεργίου 2017 16 

32 Δίκαιο προστασίας 
καταναλωτή  

Επιμ. Ε. Αλεξανδρίδου 3η έκδ. 2018 8 
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33 Δίκαιο των Ποινικών 
Κυρώσεων                      

Καϊάφα - Μπιτζιλέκης - 
Συμεωνίδου      

2η έκδ.2016 6 

34 Δίκαιο Φορολογίας 
Εισοδήματος  

Γ.Μέντης 2018 13 

35 Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα 
διοικητικών δικαστηρίων                                                    

Π.Μαρινάκης 2017 7 

36 Διοικητικές κυρώσεις και 
θεμελιώδη δικαιώματα                                

Ι.Δημητρακόπουλος 2014 6 

37 Διοικητική Δικονομία - 
ερμηνεία κατ’ άρθρο   

Χ.Χρυσανθάκης 3η έκδ.2018 12 

38 Διοικητικό Δίκαιο   Α.Γέροντας, Σ.Λύτρας, 
Π.Παυλόπουλος, Γ.Σιούτη, 
Σ.Φλογαϊτης 

4η έκδ.2018 3 

39 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο  Π.Λαζαράτος 3η έκδ.2018 11 

40 Εγκλήματα κατά προσωπικών 
αγαθών          

Ε.Συμεωνίδου - Καστανίδου 3η έκδ.2016 3 

41 Εγκλήματα κατά της ζωής              Ε.Συμεωνίδου - Καστανίδου 2η έκδ.2001 3 

42 Εγχειρίδιο Διοικητικού 
Δικαίου Τόμοι Ι και ΙΙ   

Ε.Σπληλιωτόπουλος τόμος Ι 15η 
έκδ 2017 , 
τόμος ΙΙ 15η 
έκδ.2015 

4 

43 Εγχειρίδιο Πολιτικής 
Δικονομίας  

Νικόλαος Θ.Νίκας 3η έκδ. 2018 4 

44 Ειδικές διαδικασίες Πολιτικής 
Δικονομίας μετά τον ν. 
4335/2015                                                                 

Καλλιόπη Μακρίδου  2017 8 

45 Ειδικές Διαδκασίες κατά τον 
ΚΠολΔ 

Ν.Λεοντής 2017 3 

46 Ειδικό Μέρος του Ποινικού 
Κώδικα      

Ι.Φαρσεδάκης  -           Χρ. 
Σατλάνης 

2015 2 

47 Ειδικό Πειθαρχικό Δίκαιο                   Ν. Πανταζής, 2017 2017 2 

48 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι                                   
Τόμοι Ι-ΙΙ-ΙΙΙ                                  

Σ.Παύλου - Θ.Σάμιος 2020 54 

49 Εκούσια Δικαιοδοσία     Επιμ. Ν.Λεοντής 2018 19 

50 Εκούσια Δικαιοδοσία Ι.Σπυριδάκης 2019 7 

51 Ελεγκτικό Συνέδριο και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση    

Επιμέλεια Γ.Μαραγκού 2017 3 
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52 Εμβάθυνση στην Ποινική 
Δικονομία      

Λάμπρος Χ.Μαργαρίτης,  2006 3 

53 Εμπορικές εταιρίες  Ν.Ρόκας 9η έκδ.2019 22 

54 Ενστάσεις στην πολιτική δίκη   Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 2018 16 

55 Επιτομή Φορολογικού Δκαίου Β. Αθανασάκη 2018 2018 1 

56 Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές 
εργασιακές σχέσεις   

Δ.Ζερδελής 4η έκδ.2019 33 

57 Ερμηνεία ΚΕΔΕ Ν.Δ. 356/1974 
και η ανακοπή του ΚΔΔ, 
άρθρ. 216-230     

Α.       Γέροντας- Α. Ψάλτης 3η έκδ. 2016 22 

58 Ερμηνεία Κώδικα πολιτικής 
δικονομίας  τόμοι Ι -ΙΙ  

Μ.Μαργαρίτης    - 
Α.Μαργαρίτη 

2018 11 

59 Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Δικονομία                

Νικ.Θ.Νίκας     -               
Ευγενία Ρ.Σαχπεκίδου 

2016 8 

60 Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
& Ποινικό Δίκαιο                              
Ερμηνεία και εφαρμογή των 
άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ    

Επιμ. Λ.Κοτσαλής 2014 14 

61 Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
ερμηνεία κατ΄αρθρο 

Διευθ.έκδοσηςΛ.Α.Σισιλιάνος 
2017 

2η έκδ.2017 20 

62 Ευρωπαϊκό Δίκαιο  Ε.Σαχπεκίδου 2η έκδ.2013 1 

63 Ευρωπαϊκό Φορολογικό και 
Τελωνειακό Δίκαιο                                                                

Κ. Φινοκαλιώτης, 2015 2015 4 

64 Η αγωγή στη Διοικητική Δίκη Επιμέλεια Δ.Εμμανουηλίδης 2019 10 

65 Η αιτιολογία των διοικητικών 
πράξεων και ο ακυρωτικός 
δικαστικός έλεγχος   

Μ.Πικραμένος 2012 2012 3 

66 Η ανακοπή κατά διαταγής 
πληρωμής  

Στέφανος Στ.Πανταζόπουλος 4η έκδ. 2019 25 

67 Η απόδειξη ενώπιον των 
Τακτικών Διοικητικών 
δικαστηρίων 

Π.Γιαννακάκης ,2019 2019 8 

68 Η απόδειξη στην πολιτική 
δίκη        

Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 2019 16 

69 Η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α                        Κ.Δ. Λαναράς,  4η έκδ. 2019 13 
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70 Η διάρκεια της προσωρινής 
κράτησης  και η διαδικασία 
ελέγχου της                                

Β.Αδάμπας 2016 14 

71 Η Δικονομία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου    

Α.Αρχοντάκη,  2019 1 

72 Η ενδικοφανής προσφυγή                           Σ. Κυβέλος, 2η έκδ. 2016  3 

73 Η κατάργηση της διοικητικής 
δίκης  

Ε.Πρεβεδούρου 2012 6 

74 Η ποινική αντιμετώπιση του 
ιατρικού σφάλματος  

Β.Σακελλαροπούλου 2η έκδ.2011 6 

75 Η ποινική ευθύνη των 
Υπουργών  

Π.Μαντζούφας - 
Λ.Μαργαρίτης - 
Ε.Συμεωνίδου 

2014 4 

76  Η προβολή ισχυρισμών στις 
διοικητικές διαφορές ουσίας  

Ν.Πανταζής 2018 9 

77 Η συμμετοχή του τρίτου στη 
Διοικητική Δίκη (Παρέμβαση-
Τριτανακοπή)                                  

 Ε. Παυλίδου 2017 6 

78 Η συμμόρφωση της 
Διοίκησης στις ακυρωτικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας και των 
Διοικητικών Δικαστηρίων                                              

Σ.Καλογήρου 2015 1 

79 Η σχέση Πολιτικής 
Δικονομίας και Δικονομίας 
του ΣτΕ 

Ι.Καστανάς 2019 1 

80 Θεμελιώδη δικαιώματα                     Σ. Βλαχόπουλος 2017 8 

81  Κοινωνική ασφάλιση                                                        Ε. Γαληνού, Χ. Πόνη 2016 6 

82 Κοινώς Επικίνδυνα 
Εγκλήματα                                        

Μ. Καϊάφα   3η έκδ.2015 3 

83 Κτηματολογικές εγγραφές  Γ.Μαγουλάς 4η έκδ. 2019 15 

84 Κώδικας  Ποινικής Δικονομίας       Λάμπρος Μαργαρίτης    14η έκδ. 
2019 

3 

85 Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας ερμηνεία 
κατ΄αρθρ 

Β.Γκέρτσος , Ε.Πρεβεδούρου, 
Δ.Πυργάκης 

2019 20 

86 Κώδικας Διοικητικής 
Δικονομίας κατ’ άρθρο 
ερμηνεία                                                            

Β. Μωυσίδης 6η έκδ. 2017 10 
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87 Κώδικας Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων   

Ν.Πανταζής 2018 17 

88 Κώδικας ποινικής δικονομίας 
- Ερμηνεία κατ΄αρθρο (άρθρα 
1-95) & Ενημερωτικό 
Συμπλήρωμα   τομ.Ι 

Χ.Σεβαστίδης 2011 18 

89 Κώδικας ποινικής δικονομίας 
- Ερμηνεία κατ΄αρθρο Τόμος  
ΙΙ  

Χ.Σεβαστίδης 2012 19 

90 Κώδικας ποινικής δικονομίας 
- Ερμηνεία κατ΄άρθρο Τόμος 
ΙΙΙ 

Χ.Σεβαστίδης 2015 19 

91 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
(ερμηνεία κατ΄αρθρο)     
τομος Ι (άρθρ. 1-461)                                                 

Επιμ. Λάμπρος Μαργαρίτης    2η έκδ. 2018 27 

92 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
(ερμηνεία κατ΄αρθρο)       
ΤΟΜΟΣ ΙΙ (άρθρ.462-603)                                                       

Επιμ. Λάμπρος Μαργαρίτης    2η έκδ.2018 26 

93 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
Νομολογία κατ΄αρθρο 

Νικ.Κ.Ανδρουλάκης 2019 20 

94 Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας  Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ  I     

Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 2019 2 

95 Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας  Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ ΙΙ     

Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 2019 2 

96 Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) 
κατ' άρθρο ερμηνεία  

Ν. Μπάρμπας 2η έκδ.2018 13 

97 Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας               

επιμέλεια Γ. Μέντης, Β. 
Μιχελινάκης 

2016 4 

98 Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας 

Φωτόπουλος - Βραχάτη 2018 15 

99 Μεταναστευτικό δίκαιο και 
δίκαιο ιθαγένειας                                         

 Ε. Σταυρουλάκη 2016 10 

100 Ναρκωτικά (κατ΄άρθροερμην. 
Ν.4139/2013) 

Λ.Κοτσαλής, Μ.Μαργαρίτης, 
Ι.Φαρσεδάκης 

2006 3 

101 Νομολογιακές εφαρμογές 
ειδικών ποινικών νόμων 

Επιμ. Μ. Καϊάφα - Γκάντι , 
Ε.Συμεωνίδου 

2η έκδ.2019 6 

102 Ο Νέος Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας                                               

Θ.Δαλακούρας 2η έκδ.2020 7 
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103 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας                                                Α.Χαραλαμπάκης 2η έκδ. 2020 1 

104 Ο Προσδιορισμός της ποινής 
στα στάδια της επιμέτρησης 
και της έκτισης                 

Π.Βρυνιώτης 2019 15 

105 Ο προσυμβατικός έλεγχος 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο  

Ε.Καραθανασόπουλος 2010 2 

106 Ο Χάρτης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ε.Ε.     

Β.Γ.Τζέμος 2η έκδ.2019 21 

107 Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί 
στην ποινική δίκη   

Κ.Χατζηϊωάννου 2017 11 

108 Οι χρήσεις γης, το γενικό 
πολεοδομικό σχέδιο και η 
ζώνη οικιστικού ελέγχου  

Δ.Μέλισσας 2019 2 

109 Ομοδικία και Συμμετοχή 
τρίτων στην πολιτική δίκη 
(2018)                                                                                     

Επιμ.Οικονόμου 2018 9 

110 Οργανωμένο έγκλημα και 
τρομοκρατία  

Ε.Συμεωνίδου 2η έκδ.2017 2 

111 Παραγραφές  Κ.Ρίζος 2019 7 

112 Παραγραφές υπέρ και κατά 
του Δημοσίου  

Β.Ανδρουλάκης 2019 17 

113 Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων 
Υπαλλήλων                               

Ν. Πανταζής 2015 5 

114 Ποινική Δικονομία                                     Α.Παπαδαμάκης 2019 23 

115 Ποινική Δικονομία                                      Κ.Φράγκος 2020 29 

116 Ποινικό Δίκαιο (Γενικό 
Μέρος)      

Λεων. Κοτσαλής 2η έκδ. 2013 1 

117 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο                                           Α.Καρράς 6η έκδ. 2019 6 

118 Ποινικός Κώδικας                  Λεων. Κοτσαλής 17η έκδ. 
2019 

2 

119 Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία - 
Εφαρμογή    

Μ.Μαργαρίτης            
Αρεοπαγίτης ε.τ. - 
Α.Μαργαρίτη Δικηγόρος 

4η έκδ.2020 54 

120 Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία 
και Νομολογία   

Κ.Φράγκος 2020 23 

121 Ποινολογία Λ.Μαργαρίτης - 
Ν.Παρασκευόπουλος - 

8η έκδ. 2016 10 
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Γ.Νιούσαλης 

122 Πρακτική Εφαρμογή Ποινικής 
Δικονομίας 

Χ.Μαστοραντωνάκης, 
Σ.Μπουγιούκος, Σ.Παππάς 

2018 14 

123 Προβολή ισχυρισμών 
αντισυνταγματικότητας  

Σ.Χριστοφορίδου 2019 3 

124 Προσφυγικό δίκαιο 
(Ερμηνεία-Διαγράμματα-
Υποδείγματα)                                                 

Μ.Ν.Μαρούδα, Β.Σαράντη 2016 6 

125 Πτωχευτικό Δίκαιο  Λάμπρος Κοτσίρης 10η έκδ.2017 11 

126 Στοιχεία δικαίου Κοινωνικής 
Ασφάλισης  

Χ.Πόνη 2019 10 

127 Στοιχεία Ενωσιακού Δικαίου 
και της ενσωμάτωσης του 
στην ελληνική κοινωνία    

Μ. Καϊάφα   2η έκδ. 2019 2 

128 Συμβάσεις μεταφοράς - 
Ευθύνη των μεταφορέων  και 
διαδίκτυο    

Γεώργιος Ζέκος 2η έκδ. 2017 2 

129 Συμβούλιο της Επικρατείας Επιμέλεια Χρυσανθάκης 2012 10 

130 Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ , 
ερμηνεία κατ΄αρθρο 

Επιμ.Β.Χριστιανός 2012 2012 17 

131 Σύνταγμα κατ’ άρθρο 
ερμηνεία  

Φ.Σπυρόπουλος, 
Ξ.Κοντιάδης, Χ.Ανθόπουλος, 
Γ.Γεραπετρίτης 

2017 22 

132 Σύντομη ερμηνεία  Αστικού 
Κώδικα Τομος Ι   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος Σ.Γεωργιάδης 2010 6 

133 Σύντομη ερμηνεία  Αστικού 
Κώδικα Τομος  ΙΙ   ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΝ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος Σ.Γεωργιάδης 2013 6 

134 Τακτική διαδικασία στα 
α΄βάθμια δικαστήρια    
άρθρα 208-320 ΚΠολΔ 

Καλλιόπη Μακρίδου  2019 14 

135 Το αδίκημα της μη καταβολής 
χρεών προς το Δημόσιο                                                                          

Β.Αδάμπας 2018 13 

136 Το έννομο συμφέρον στη 
δίκη ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας                                 

Δ. Πυργάκης, 2017 2017 4 

137 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης 
εταιρίας 

Ε.Περάκης 6η έκδ.2019 11 
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138 Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Επιμέλεια Χρυσανθάκη, 
Παπαθωμά 

2015 2 

139 Υποδείγματα Ποινικού 
Δικαίου   Ι τόμος         

Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 3 

140 Υποδείγματα Ποινικού 
Δικαίου   ΙΙς τόμος         

Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 3 

141 Φορολογικά συστήματα (ΚΒΣ 
ΚΦΑΣ ΕΛΠ)                                 

Γ. Μέντης 2017 6 

142 Φορολογικό Δίκαιο                                        Κ. Φινοκαλιώτης 5η έκδ. 2014 2 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Χρηματοδότηση  
 
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του Υποέργου 3 «Προμήθεια Νομικών Συγγραμμάτων για την  ΚΕ’ 
Εκπαιδευτική Σειρά», της Πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι2018-2021» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5010725, η οποία  έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020. 
 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω 
της ΣΑΕ 4201 του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει κωδικό ενάριθμο Πράξης  
2018ΣΕ42010000. 
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο 
ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (107.852,25 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
Η προϋπολογιζόμενη αξία του κάθε τμήματος περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, κατά 
τεμάχιο νομικού συγγράμματος και κατά συνολική ζητούμενη ποσότητα τεμαχίων. Ειδικότερα: 
  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

ΖΗΤΟΥ
ΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖ
ΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Αθέμιτος 
Ανταγωνισμός                                            

Μιχαήλ -Θεόδωρος 
Μαρίνος  2 50,00 € 100,00 € 

2 

Αναγκαστική 
Απαλλοτρίωση, 

Θεωρία-Νομολογία-
Υποδείγματα                          

Μ. Γεωργιάδου 6 66,00 € 396,00 € 

3 
Αναγκαστική είσπραξη 

Δημοσίων Εσόδων 
κατά ΚΕΔΕ                                          

Δ. Τομαράς 9 34,00 € 306,00 € 

4 
Αποζημίωση από 

τροχαία αυτοκινητικά 
ατυχήματα τόμος Ι                      

Αθ.Κρητικός 33 72,00 € 2.376,00 € 

5 
Αποζημίωση από 

τροχαία αυτοκινητικά 
ατυχήματα - τόμος ΙΙ                             

Αθ.Κρητικός 35 64,00 € 2.240,00 € 

6 Αστικές και Εμπορικές 
μισθώσεις                      Ιωάννης Κατράς 32 70,00 € 2.240,00 € 

7 Αστική Ευθύνη 
Δημοσίου                           Ν. Σοϊλεντάκης  12 49,00 € 588,00 € 

8 
Αστικός Κώδικας 

(Ερμηνεία κατ΄αρθρο)  
ΤΟΜΟΣ Ι     

Ν.Τριάντος 2 64,00 € 128,00 € 

9 Αστικός Κώδικας 
(Ερμηνεία κατ΄αρθρο)  Ν.Τριάντος 2 60,00 € 120,00 € 
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ΤΟΜΟΣ ΙΙ     

10 Ατομικά και Κοινωνικά 
Δικαιώματα                         

Σ. Βλαχόπουλος- Κ. 
Χρυσόγονος 3 64,00 € 192,00 € 

11 
Ατομικό και συλλογικό 

Εργατικό Δίκαιο 
Επιτομή   

Ιωάννης Δ.Κουκιάδης  2 30,00 € 60,00 € 

12 Γενικές Αρχές 
Δημοσίου Δικαίου  

Γεραπετρίτης, Γώγος 
κλπ  4 43,00 € 172,00 € 

13 
Γενική Θεωρία 
θεμελιωδών 
δικαιωμάτων  

Ηλιοπούλου - Στράγγα  4 52,00 € 208,00 € 

14 Γενικό Ενοχικό  Μ.Σταθόπουλος  13 120,00 € 1.560,00 € 

15 

Γενικός Κανονισμός 
για την προστασία των 

προσωπικών 
δεδομένων  

Επιμέλεια Κοτσαλής - 
Μενουδάκος  4 47,00 € 188,00 € 

16 
Δημόσιες συμβάσεις, 

Ν.4412/2016. 
Ερμηνεία κατ΄άρθρο   

Δ.Ράϊκος, Ε.Βλάχου 
Ε.Σαββίδη  5 100,00 € 500,00 € 

17 Δημόσιες συμβάσεις, 
Ν.4412/2016 

Ε.Κουλουμπίνη, 
Η.Μάζος, Ι.Κίτσος 5 64,00 € 320,00 € 

18 Δημοσιονομική 
Διαφάνεια  Κ.Σαββαϊδου  3 64,00 € 192,00 € 

19 

Διαδικαστικά 
σφάλματα και 
ακύρωση των 

διοικητικών πράξεων                    

Κ. Γώγος 3 38,00 € 114,00 € 

20 Δίκαιο Αλλοδαπών, 
κατ’ άρθρο ερμηνεία     Θ. Τσιάτσιος 14 90,00 € 1.260,00 € 

21 Δίκαιο Αναγκαστικής 
εκτελέσεως  τόμος Ι                          Νικόλαος Θ.Νίκας   8 70,00 € 560,00 € 

22 
Δίκαιο Αναγκαστικής 
εκτελέσεως       τόμος       

ΙΙ   Ειδικό μέρος           
Νικόλαος Θ.Νίκας   8 75,00 € 600,00 € 

23 
Δίκαιο Αναγκαστικής 

Εκτέλεσης  Γενικό 
μέρος     τόμος Ι  

Πελαγία Γέσιου 
Φαλτσή         18 76,00 € 1.368,00 € 

24 
Δίκαιο Αναγκαστικής 

Εκτέλεσης  Ειδικό 
μέρος   τομος ΙΙα 

Πελαγία Γέσιου 
Φαλτσή         29 76,00 € 2.204,00 € 

25 
Δίκαιο Αναγκαστικής 

Εκτέλεσης  Ειδικό 
μέρος   τομος ΙΙβ  

Πελαγία Γέσιου 
Φαλτσή         29 56,00 € 1.624,00 € 

26 Δίκαιο Ανηλίκων                        Χ.Δημόπουλος  
Κ.Κοσμάτος 5 43,00 € 215,00 € 
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27 Δίκαιο Δημοσίων 
συμβάσεων    Δ.Ράϊκος  4 76,00 € 304,00 € 

28 Δίκαιο Διακριτικών 
Γνωρισμάτων                        

Μιχαήλ -Θεόδωρος 
Μαρίνος  2 55,00 € 110,00 € 

29 Δίκαιο Εμπορικών 
Εταιριών   Σ.Ψυχομάνης 1 45,00 € 45,00 € 

30 Δίκαιο Κοινωνικής  
Ασφάλισης     

Π.Παπαρρηγοπούλου 
- Πεχλιβανίδη 8 43,00 € 344,00 € 

31 Δίκαιο Κοινωνικής 
Ασφάλισης Α. Στεργίου 16 70,00 € 1.120,00 € 

32 Δίκαιο προστασίας 
καταναλωτή  Επιμ. Ε. Αλεξανδρίδου 8 85,00 € 680,00 € 

33 Δίκαιο των Ποινικών 
Κυρώσεων                      

Καϊάφα - Μπιτζιλέκης 
- Συμεωνίδου      6 55,00 € 330,00 € 

34 Δίκαιο Φορολογίας 
Εισοδήματος  Γ.Μέντης  13 49,00 € 637,00 € 

35 

Δικαιοδοσία και 
αρμοδιότητα 
διοικητικών 
δικαστηρίων                                                    

Π.Μαρινάκης 7 41,00 € 287,00 € 

36 
Διοικητικές κυρώσεις 

και θεμελιώδη 
δικαιώματα                                

Ι.Δημητρακόπουλος 6 34,00 € 204,00 € 

37 Διοικητική Δικονομία - 
ερμηνεία κατ’ άρθρο   Χ.Χρυσανθάκης 12 89,00 € 1.068,00 € 

38 Διοικητικό Δίκαιο   
Α.Γέροντας, Σ.Λύτρας, 

Π.Παυλόπουλος, 
Γ.Σιούτη, Σ.Φλογαϊτης 

3 47,00 € 141,00 € 

39 Διοικητικό Δικονομικό 
Δίκαιο  Π.Λαζαράτος 11 85,00 € 935,00 € 

40 Εγκλήματα κατά 
προσωπικών αγαθών          

Ε.Συμεωνίδου - 
Καστανίδου 3 47,00 € 141,00 € 

41 Εγκλήματα κατά της 
ζωής              

Ε.Συμεωνίδου - 
Καστανίδου 3 47,00 € 141,00 € 

42 Εγχειρίδιο Διοικητικού 
Δικαίου Τόμοι Ι και ΙΙ   Ε.Σπληλιωτόπουλος 4 81,00 € 324,00 € 

43 Εγχειρίδιο Πολιτικής 
Δικονομίας  Νικόλαος Θ.Νίκας   4 60,00 € 240,00 € 

44 
Ειδικές διαδικασίες 

Πολιτικής Δικονομίας 
μετά τον ν. 4335/2015                                                                 

Καλλιόπη Μακρίδου  8 28,00 € 224,00 € 

45 Ειδικές Διαδκασίες 
κατά τον ΚΠολΔ  Ν.Λεοντής 3 47,00 € 141,00 € 

46 Ειδικό Μέρος του 
Ποινικού Κώδικα      

Ι.Φαρσεδάκης  -           
Χρ. Σατλάνης 2 42,00 € 84,00 € 

47 Ειδικό Πειθαρχικό 
Δίκαιο                   Ν. Πανταζής, 2017 2 51,00 € 102,00 € 

20PROC006743500 2020-05-21



 
 

 
Σελίδα 70 

48 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι                                   
Τόμοι Ι-ΙΙ-ΙΙΙ                                  Σ.Παύλου - Θ.Σάμιος 54 220,00 € 11.880,00 € 

49 Εκούσια Δικαιοδοσία     Επιμ. Ν.Λεοντής 19 72,00 € 1.368,00 € 

50 Εκούσια Δικαιοδοσία Ι.Σπυριδάκης 7 39,00 € 273,00 € 

51 
Ελεγκτικό Συνέδριο 

και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση    

Επιμέλεια 
Γ.Μαραγκού 3 34,00 € 102,00 € 

52 Εμβάθυνση στην 
Ποινική Δικονομία      

Λάμπρος 
Χ.Μαργαρίτης,  3 66,00 € 198,00 € 

53 Εμπορικές εταιρίες  Ν.Ρόκας 22 56,00 € 1.232,00 € 

54 Ενστάσεις στην 
πολιτική δίκη   Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 16 60,00 € 960,00 € 

55 Επιτομή Φορολογικού 
Δκαίου  Β. Αθανασάκη 2018 1 49,00 € 49,00 € 

56 
Εργατικό Δίκαιο - 

Ατομικές εργασιακές 
σχέσεις   

Δ.Ζερδελής 33 115,00 € 3.795,00 € 

57 

Ερμηνεία ΚΕΔΕ Ν.Δ. 
356/1974 και η 

ανακοπή του ΚΔΔ, 
άρθρ. 216-230     

Α.       Γέροντας- Α. 
Ψάλτης 22 70,00 € 1.540,00 € 

58 
Ερμηνεία Κώδικα 

πολιτικής δικονομίας  
τόμοι Ι -ΙΙ  

Μ.Μαργαρίτης    - 
Α.Μαργαρίτη       11 145,00 € 1.595,00 € 

59 Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Δικονομία                

Νικ.Θ.Νίκας     -               
Ευγενία Ρ.Σαχπεκίδου 8 60,00 € 480,00 € 

60 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου & Ποινικό 
Δίκαιο                              

Ερμηνεία και 
εφαρμογή των 

άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ    

Επιμ. Λ.Κοτσαλής 14 63,75 € 892,50 € 

61 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, ερμηνεία 
κατ΄αρθρο                             

Διευθ.έκδοσης 
Λ.Α.Σισιλιάνος 2017 20 72,00 € 1.440,00 € 

62 Ευρωπαϊκό Δίκαιο  Ε.Σαχπεκίδου  1 52,00 € 52,00 € 

63 
Ευρωπαϊκό 

Φορολογικό και 
Τελωνειακό Δίκαιο                                                                

Κ. Φινοκαλιώτης, 2015 4 56,00 € 224,00 € 

64 Η αγωγή στη 
Διοικητική Δίκη 

Επιμέλεια 
Δ.Εμμανουηλίδης  10 43,00 € 430,00 € 
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65 

Η αιτιολογία των 
διοικητικών πράξεων 

και ο ακυρωτικός 
δικαστικός έλεγχος   

Μ.Πικραμένος 2012 3 35,00 € 105,00 € 

66 Η ανακοπή κατά 
διαταγής πληρωμής  

Στέφανος 
Στ.Πανταζόπουλος     25 76,00 € 1.900,00 € 

67 

Η απόδειξη ενώπιον 
των Τακτικών 
Διοικητικών 

δικασςτηρίων  

Π.Γιαννακάκης ,2019 8 26,00 € 208,00 € 

68 Η απόδειξη στην 
πολιτική δίκη        Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 16 66,00 € 1.056,00 € 

69 Η ασφάλιση στον 
Ε.Φ.Κ.Α                        Κ.Δ. Λαναράς,  13 52,00 € 676,00 € 

70 

Η διάρκεια της 
προσωρινής κράτησης  

και η διαδικασία 
ελέγχου της                                

Β.Αδάμπας     14 28,00 € 392,00 € 

71 Η Δικονομία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου    Α.Αρχοντάκη,  1 43,00 € 43,00 € 

72 Η ενδικοφανής 
προσφυγή                           Σ. Κυβέλος, 3 30,00 € 90,00 € 

73 Η κατάργηση της 
διοικητικής δίκης  Ε.Πρεβεδούρου  6 25,00 € 150,00 € 

74 
Η ποινική 

αντιμετώπιση του 
ιατρικού σφάλματος  

Β.Σακελλαροπούλου 6 20,00 € 120,00 € 

75 Η ποινική ευθύνη των 
Υπουργών  

Π.Μαντζούφας - 
Λ.Μαργαρίτης - 
Ε.Συμεωνίδου 

4 30,00 € 120,00 € 

76 

 Η προβολή 
ισχυρισμών στις 

διοικητικές διαφορές 
ουσίας  

Ν.Πανταζής  9 34,00 € 306,00 € 

77 

Η συμμετοχή του 
τρίτου στη Διοικητική 

Δίκη (Παρέμβαση-
Τριτανακοπή)                                  

 Ε. Παυλίδου 6 31,00 € 186,00 € 

78 

Η συμμόρφωση της 
Διοίκησης στις 

ακυρωτικές 
αποφάσεις του 
Συμβουλίου της 

Επικρατείας και των 
Διοικητικών 
Δικαστηρίων                                              

Σ.Καλογήρου 1 34,00 € 34,00 € 

79 Η σχέση Πολιτικής 
Δικονομίας και Ι.Καστανάς 1 43,00 € 43,00 € 
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Δικονομίας του ΣτΕ                 

80 Θεμελιώδη 
δικαιώματα                     Σ. Βλαχόπουλος 8 68,00 € 544,00 € 

81  Κοινωνική ασφάλιση                                                        Ε. Γαληνού, Χ. Πόνη 6 47,00 € 282,00 € 

82 Κοινώς Επικίνδυνα 
Εγκλήματα                                        Μ. Καϊάφα   3 55,00 € 165,00 € 

83 Κτηματολογικές 
εγγραφές  Γ.Μαγουλάς 15 45,00 € 675,00 € 

84 Κώδικας  Ποινικής 
Δικονομίας       Λάμπρος Μαργαρίτης    3 12,00 € 36,00 € 

85 
Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας ερμηνεία 
κατ΄αρθρ                     

Β.Γκέρτσος , 
Ε.Πρεβεδούρου, 

Δ.Πυργάκης  
20 77,00 € 1.540,00 € 

86 
Κώδικας Διοικητικής 

Δικονομίας κατ’ 
άρθρο ερμηνεία                                                            

Β. Μωυσίδης 10 70,00 € 700,00 € 

87 Κώδικας Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων   Ν.Πανταζής 17 47,00 € 799,00 € 

88 

Κώδικας ποινικής 
δικονομίας - Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο (άρθρα 1-
95) & Ενημερωτικό 
Συμπλήρωμα   τομ.Ι  

Χ.Σεβαστίδης 18 72,00 € 1.296,00 € 

89 
Κώδικας ποινικής 

δικονομίας - Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο Τόμος  ΙΙ  

Χ.Σεβαστίδης 19 72,00 € 1.368,00 € 

90 
Κώδικας ποινικής 

δικονομίας - Ερμηνεία 
κατ΄άρθρο Τόμος ΙΙΙ 

Χ.Σεβαστίδης 19 96,00 € 1.824,00 € 

91 

Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας (ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)     τομος Ι 

(άρθρ. 1-461)                                                 

Επιμ. Λάμπρος 
Μαργαρίτης    27 94,00 € 2.538,00 € 

92 

Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας (ερμηνεία 

κατ΄αρθρο)       
ΤΟΜΟΣ ΙΙ (άρθρ.462-

603)                                                       

Επιμ. Λάμπρος 
Μαργαρίτης    26 85,00 € 2.210,00 € 

93 
Κώδικας Ποινικής 

Δικονομίας 
Νομολογία κατ΄αρθρο   

Νικ.Κ.Ανδρουλάκης 20 68,90 € 1.378,00 € 

94 
Κώδικας Πολιτικής 

Δικονομίας  Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ  I     

Χ.Απαλαγάκη 2 68,00 € 136,00 € 

95 Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας  Ερμηνεία Χ.Απαλαγάκη 2 68,00 € 136,00 € 
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κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ ΙΙ     

96 

Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήματος (Ν. 
4172/2013) κατ' 
άρθρο ερμηνεία  

Ν. Μπάρμπας 13 65,00 € 845,00 € 

97 Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας               

επιμέλεια Γ. Μέντης, 
Β. Μιχελινάκης 4 58,00 € 232,00 € 

98 Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας 

Φωτόπουλος - 
Βραχάτη  15 100,00 € 1.500,00 € 

99 
Μεταναστευτικό 
δίκαιο και δίκαιο 

ιθαγένειας                                         
 Ε. Σταυρουλάκη 10 60,00 € 600,00 € 

100 
Ναρκωτικά 

(κατ΄άρθρο ερμην. 
Ν.4139/2013) 

Λ.Κοτσαλής, 
Μ.Μαργαρίτης, 
Ι.Φαρσεδάκης 

3 43,00 € 129,00 € 

101 
Νομολογιακές 

εφαρμογές ειδικών 
ποινικών νόμων 

Επιμ. Μ. Καϊάφα - 
Γκάντι , Ε.Συμεωνίδου 6 51,00 € 306,00 € 

102 Ο Νέος Κώδικας 
Ποινικής Δικονομίας                                               Θ.Δαλακούρας 7 43,00 € 301,00 € 

103 Ο Νέος Ποινικός 
Κώδικας                                                Α.Χαραλαμπάκης 1 38,00 € 38,00 € 

104 

Ο Προσδιορισμός της 
ποινής στα στάδια της 
επιμέτρησης και της 

έκτισης                 

Π.Βρυνιώτης 15 38,25 € 573,75 € 

105 
Ο προσυμβατικός 

έλεγχος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο  

Ε.Καραθανασόπουλος 2 30,00 € 60,00 € 

106 Ο Χάρτης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ε.Ε.      Β.Γ.Τζέμος  21 60,00 € 1.260,00 € 

107 
Οι αυτοτελείς 

ισχυρισμοί στην 
ποινική δίκη   

Κ.Χατζηϊωάννου 11 28,00 € 308,00 € 

108 

Οι χρήσεις γης, το 
γενικό πολεοδομικό 

σχέδιο και η ζώνη 
οικιστικού ελέγχου  

Δ.Μέλισσας  2 70,00 € 140,00 € 

109 

Ομοδικία και 
Συμμετοχή τρίτων 
στην πολιτική δίκη 

(2018)                                                                                     

Επιμ.Οικονόμου 9 32,30 € 290,70 € 

110 Οργανωμένο έγκλημα 
και τρομοκρατία  Ε.Συμεωνίδου   2 32,00 € 64,00 € 

111 Παραγραφές  Κ.Ρίζος 7 28,00 € 196,00 € 
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112 Παραγραφές υπέρ και 
κατά του Δημοσίου  Β.Ανδρουλάκης 17 34,00 € 578,00 € 

113 Πειθαρχικό δίκαιο 
Δημοσίων Υπαλλήλων                               Ν. Πανταζής 5 43,00 € 215,00 € 

114 Ποινική Δικονομία                                     Α.Παπαδαμάκης 23 60,00 € 1.380,00 € 

115 Ποινική Δικονομία                                      Κ.Φράγκος 29 100,00 € 2.900,00 € 

116 Ποινικό Δίκαιο (Γενικό 
Μέρος)      Λεων. Κοτσαλής   1 72,00 € 72,00 € 

117 Ποινικό Δικονομικό 
Δίκαιο                                           Α.Καρράς 6 72,00 € 432,00 € 

118 Ποινικός Κώδικας                  Λεων. Κοτσαλής   2 11,00 € 22,00 € 

119 Ποινικός Κώδικας 
Ερμηνεία - Εφαρμογή    

Μ.Μαργαρίτης            
Αρεοπαγίτης ε.τ. - 

Α.Μαργαρίτη 
Δικηγόρος 

54 125,00 € 6.750,00 € 

120 
Ποινικός Κώδικας 

Ερμηνεία και 
Νομολογία   

Κ.Φράγκος 23 100,00 € 2.300,00 € 

121 Ποινολογία                     
Λ.Μαργαρίτης - 

Ν.Παρασκευόπουλος - 
Γ.Νιούσαλης 

10 55,00 € 550,00 € 

122 Πρακτική Εφαρμογή 
Ποινικής Δικονομίας 

Χ.Μαστοραντωνάκης, 
Σ.Μπουγιούκος, 

Σ.Παππάς 
14 46,75 € 654,50 € 

123 
Προβολή ισχυρισμών 

αντισυνταγματικότητα
ς  

Σ.Χριστοφορίδου 3 21,00 € 63,00 € 

124 

Προσφυγικό δίκαιο 
(Ερμηνεία-

Διαγράμματα-
Υποδείγματα)                                                 

Μ.Ν.Μαρούδα, 
Β.Σαράντη 6 38,00 € 228,00 € 

125 Πτωχευτικό Δίκαιο  Λάμπρος Κοτσίρης                      11 60,00 € 660,00 € 

126 
Στοιχεία δικαίου 

Κοινωνικής 
Ασφάλισης  

Χ.Πόνη 10 26,00 € 260,00 € 

127 

Στοιχεία Ενωσιακού 
Δικαίου και της 

ενσωμάτωσης του 
στην ελληνική 

κοινωνία    

Μ. Καϊάφα   2 32,00 € 64,00 € 

128 

Συμβάσεις μεταφοράς 
- Ευθύνη των 

μεταφορέων  και 
διαδίκτυο    

Γεώργιος Ζέκος   2 35,00 € 70,00 € 
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129 Συμβούλιο της 
Επικρατείας 

Επιμέλεια 
Χρυσανθάκης  10 85,00 € 850,00 € 

130 Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ , 
ερμηνεία κατ΄αρθρο            

Επιμ.Β.Χριστιανός 
2012 17 89,00 € 1.513,00 € 

131 Σύνταγμα κατ’ άρθρο 
ερμηνεία  

Φ.Σπυρόπουλος, 
Ξ.Κοντιάδης, 

Χ.Ανθόπουλος, 
Γ.Γεραπετρίτης  

22 100,00 € 2.200,00 € 

132 

Σύντομη ερμηνεία  
Αστικού Κώδικα Τομος 

Ι   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος 
Σ.Γεωργιάδης 6 150,00 € 900,00 € 

133 

Σύντομη ερμηνεία  
Αστικού Κώδικα Τομος  

ΙΙ   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος 
Σ.Γεωργιάδης 6 140,00 € 840,00 € 

134 

Τακτική διαδικασία 
στα α΄βάθμια 

δικαστήρια    άρθρα 
208-320 ΚΠολΔ                              

Καλλιόπη Μακρίδου  14 35,00 € 490,00 € 

135 
Το αδίκημα της μη 
καταβολής χρεών 
προς το Δημόσιο                                                                          

Β.Αδάμπας     13 32,00 € 416,00 € 

136 

Το έννομο συμφέρον 
στη δίκη ενώπιον του 

Συμβουλίου της 
Επικρατείας                                 

Δ. Πυργάκης, 2017 4 47,00 € 188,00 € 

137 Το νέο δίκαιο της 
ανώνυμης εταιρίας Ε.Περάκης 11 57,80 € 635,80 € 

138 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση. 

Επιμέλεια 
Χρυσανθάκη, 
Παπαθωμά  

2 47,00 € 94,00 € 

139 Υποδείγματα Ποινικού 
Δικαίου   Ι τόμος         Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 3 60,00 € 180,00 € 

140 Υποδείγματα Ποινικού 
Δικαίου   ΙΙς τόμος         Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 3 60,00 € 180,00 € 

141 
Φορολογικά 

συστήματα (ΚΒΣ ΚΦΑΣ 
ΕΛΠ)                                 

Γ. Μέντης 6 34,00 € 204,00 € 

142 Φορολογικό Δίκαιο                                        Κ. Φινοκαλιώτης 2 60,00 € 120,00 € 

   
1460  107.852,25 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΤΕΥΔ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Αθέμιτος Ανταγωνισμός Μιχαήλ -Θεόδωρος Μαρίνος 2015 2 ΝΑΙ 
  

2 
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, 

Θεωρία-Νομολογία-
Υποδείγματα 

Μ. Γεωργιάδου 
2012 και το 
συμπλήρωμ
α του 2014 

6 ΝΑΙ 
  

3 Αναγκαστική είσπραξη 
Δημοσίων Εσόδων κατά ΚΕΔΕ Δ. Τομαράς 2017 9 ΝΑΙ 

  

4 
Αποζημίωση από τροχαία 

αυτοκινητικά ατυχήματα τόμος 
Ι 

Αθ.Κρητικός 2019 33 ΝΑΙ 
  

5 
Αποζημίωση από τροχαία 
αυτοκινητικά ατυχήματα - 

τόμος ΙΙ 
Αθ.Κρητικός 2019 35 ΝΑΙ 

  

6 Αστικές και Εμπορικές 
μισθώσεις Ιωάννης Κατράς 2019 32 ΝΑΙ 

  

7 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Ν. Σοϊλεντάκης 2015 12 ΝΑΙ 
  

8 Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)  ΤΟΜΟΣ Ι Ν.Τριάντος 2018 2 ΝΑΙ 

  

9 Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)  ΤΟΜΟΣ ΙΙ Ν.Τριάντος 2018 2 ΝΑΙ 

  

10 Ατομικά και Κοινωνικά 
Δικαιώματα 

Σ. Βλαχόπουλος- Κ. 
Χρυσόγονος 2017 3 ΝΑΙ 

  

20PROC006743500 2020-05-21



 
 

 
Σελίδα 78 

11 Ατομικό και συλλογικό 
Εργατικό Δίκαιο Επιτομή Ιωάννης Δ.Κουκιάδης 7η έκδ.2017 2 ΝΑΙ 

  

12 Γενικές Αρχές Δημοσίου 
Δικαίου Γεραπετρίτης, Γώγος κλπ 2014 4 ΝΑΙ 

  

13 Γενική Θεωρία θεμελιωδών 
δικαιωμάτων Ηλιοπούλου - Στράγγα 2018 4 ΝΑΙ 

  

14 Γενικό Ενοχικό Μ.Σταθόπουλος 2018 13 ΝΑΙ 
  

15 
Γενικός Κανονισμός για την 

προστασία των προσωπικών 
δεδομένων 

Επιμέλεια Κοτσαλής - 
Μενουδάκος 2018 4 ΝΑΙ 

  

16 
Δημόσιες συμβάσεις, 

Ν.4412/2016. Ερμηνεία 
κατ΄άρθρο 

Δ.Ράϊκος, Ε.Βλάχου 
Ε.Σαββίδη 2018 5 ΝΑΙ 

  

17 Δημόσιες συμβάσεις, 
Ν.4412/2016 

Ε.Κουλουμπίνη, Η.Μάζος, 
Ι.Κίτσος 2019 5 ΝΑΙ 

  

18 Δημοσιονομική Διαφάνεια Κ.Σαββαϊδου 2017 3 ΝΑΙ 
  

19 
Διαδικαστικά σφάλματα και 
ακύρωση των διοικητικών 

πράξεων 
Κ. Γώγος 2017 3 ΝΑΙ 

  

20 Δίκαιο Αλλοδαπών, κατ’ άρθρο 
ερμηνεία Θ. Τσιάτσιος 2017 14 ΝΑΙ 

  

21 Δίκαιο Αναγκαστικής 
εκτελέσεως  τόμος Ι Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 2017 8 ΝΑΙ 
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22 
Δίκαιο Αναγκαστικής 

εκτελέσεως       τόμος       ΙΙ   
Ειδικό μέρος 

Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 2018 8 ΝΑΙ 
  

23 
Δίκαιο Αναγκαστικής 

Εκτέλεσης  Γενικό μέρος     
τόμος Ι 

Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 2η έκδ. 2017 18 ΝΑΙ 
  

24 
Δίκαιο Αναγκαστικής 

Εκτέλεσης  Ειδικό μέρος   
τομος ΙΙα 

Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 3η έκδ.2018 29 ΝΑΙ 
  

25 
Δίκαιο Αναγκαστικής 

Εκτέλεσης  Ειδικό μέρος   
τομος ΙΙβ 

Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 2018 29 ΝΑΙ 
  

26 Δίκαιο Ανηλίκων Χ.Δημόπουλος  Κ.Κοσμάτος 3η έκδ. 2017 5 ΝΑΙ 
  

27 Δίκαιο Δημοσίων συμβάσεων Δ.Ράϊκος 2019 4 ΝΑΙ 
  

28 Δίκαιο Διακριτικών 
Γνωρισμάτων Μιχαήλ -Θεόδωρος Μαρίνος 2016 2 ΝΑΙ 

  

29 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Σ.Ψυχομάνης 3η έκδ.2018 1 ΝΑΙ 
  

30 Δίκαιο Κοινωνικής  Ασφάλισης Π.Παπαρρηγοπούλου - 
Πεχλιβανίδη 2019 8 ΝΑΙ 

  

31 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Στεργίου 2017 16 ΝΑΙ 
  

32 Δίκαιο προστασίας 
καταναλωτή Επιμ. Ε. Αλεξανδρίδου 3η έκδ. 2018 8 ΝΑΙ 
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33 Δίκαιο των Ποινικών 
Κυρώσεων 

Καϊάφα - Μπιτζιλέκης - 
Συμεωνίδου 2η έκδ.2016 6 ΝΑΙ 

  

34 Δίκαιο Φορολογίας 
Εισοδήματος Γ.Μέντης 2018 13 ΝΑΙ 

  

35 Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα 
διοικητικών δικαστηρίων Π.Μαρινάκης 2017 7 ΝΑΙ 

  

36 Διοικητικές κυρώσεις και 
θεμελιώδη δικαιώματα Ι.Δημητρακόπουλος 2014 6 ΝΑΙ 

  

37 Διοικητική Δικονομία - 
ερμηνεία κατ’ άρθρο Χ.Χρυσανθάκης 3η έκδ.2018 12 ΝΑΙ 

  

38 Διοικητικό Δίκαιο 
Α.Γέροντας, Σ.Λύτρας, 

Π.Παυλόπουλος, Γ.Σιούτη, 
Σ.Φλογαϊτης 

4η έκδ.2018 3 ΝΑΙ 
  

39 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο Π.Λαζαράτος 3η έκδ.2018 11 ΝΑΙ 
  

40 Εγκλήματα κατά προσωπικών 
αγαθών Ε.Συμεωνίδου - Καστανίδου 3η έκδ.2016 3 ΝΑΙ 

  

41 Εγκλήματα κατά της ζωής Ε.Συμεωνίδου - Καστανίδου 2η έκδ.2001 3 ΝΑΙ 
  

42 Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου 
Τόμοι Ι και ΙΙ Ε.Σπληλιωτόπουλος 

τόμος Ι 15η 
έκδ 2017 , 

τόμος ΙΙ 15η 
έκδ.2015 

4 ΝΑΙ 
  

43 Εγχειρίδιο Πολιτικής 
Δικονομίας Νικόλαος Θ.Νίκας 3η έκδ. 2018 4 ΝΑΙ 
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44 
Ειδικές διαδικασίες Πολιτικής 

Δικονομίας μετά τον ν. 
4335/2015 

Καλλιόπη Μακρίδου 2017 8 ΝΑΙ 
  

45 Ειδικές Διαδκασίες κατά τον 
ΚΠολΔ Ν.Λεοντής 2017 3 ΝΑΙ 

  

46 Ειδικό Μέρος του Ποινικού 
Κώδικα 

Ι.Φαρσεδάκης  -           Χρ. 
Σατλάνης 2015 2 ΝΑΙ 

  

47 Ειδικό Πειθαρχικό Δίκαιο Ν. Πανταζής, 2017 2017 2 ΝΑΙ 
  

48 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι                                   
Τόμοι Ι-ΙΙ-ΙΙΙ Σ.Παύλου - Θ.Σάμιος 2020 54 ΝΑΙ 

  

49 Εκούσια Δικαιοδοσία Επιμ. Ν.Λεοντής 2018 19 ΝΑΙ 
  

50 Εκούσια Δικαιοδοσία Ι.Σπυριδάκης 2019 7 ΝΑΙ 
  

51 Ελεγκτικό Συνέδριο και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Επιμέλεια Γ.Μαραγκού 2017 3 ΝΑΙ 

  

52 Εμβάθυνση στην Ποινική 
Δικονομία Λάμπρος Χ.Μαργαρίτης, 2006 3 ΝΑΙ 

  

53 Εμπορικές εταιρίες Ν.Ρόκας 9η έκδ.2019 22 ΝΑΙ 
  

54 Ενστάσεις στην πολιτική δίκη Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 2018 16 ΝΑΙ 
  

55 Επιτομή Φορολογικού Δκαίου Β. Αθανασάκη 2018 2018 1 ΝΑΙ 
  

56 Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές 
εργασιακές σχέσεις Δ.Ζερδελής 4η έκδ.2019 33 ΝΑΙ 
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57 
Ερμηνεία ΚΕΔΕ Ν.Δ. 356/1974 
και η ανακοπή του ΚΔΔ, άρθρ. 

216-230 
Α.       Γέροντας- Α. Ψάλτης 3η έκδ. 2016 22 ΝΑΙ 

  

58 Ερμηνεία Κώδικα πολιτικής 
δικονομίας  τόμοι Ι -ΙΙ 

Μ.Μαργαρίτης    - 
Α.Μαργαρίτη 2018 11 ΝΑΙ 

  

59 Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία Νικ.Θ.Νίκας     -               
Ευγενία Ρ.Σαχπεκίδου 2016 8 ΝΑΙ 

  

60 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & 

Ποινικό Δίκαιο                              
Ερμηνεία και εφαρμογή των 

άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ 

Επιμ. Λ.Κοτσαλής 2014 14 ΝΑΙ 
  

61 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
ερμηνεία κατ΄αρθρο 

Διευθ.έκδοσης 
Λ.Α.Σισιλιάνος 2017 2η έκδ.2017 20 ΝΑΙ 

  

62 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ε.Σαχπεκίδου 2η έκδ.2013 1 ΝΑΙ 
  

63 Ευρωπαϊκό Φορολογικό και 
Τελωνειακό Δίκαιο Κ. Φινοκαλιώτης, 2015 2015 4 ΝΑΙ 

  

64 Η αγωγή στη Διοικητική Δίκη Επιμέλεια Δ.Εμμανουηλίδης 2019 10 ΝΑΙ 
  

65 
Η αιτιολογία των διοικητικών 

πράξεων και ο ακυρωτικός 
δικαστικός έλεγχος 

Μ.Πικραμένος 2012 2012 3 ΝΑΙ 
  

66 Η ανακοπή κατά διαταγής 
πληρωμής Στέφανος Στ.Πανταζόπουλος 4η έκδ. 2019 25 ΝΑΙ 
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67 
Η απόδειξη ενώπιον των 

Τακτικών Διοικητικών 
δικασςτηρίων 

Π.Γιαννακάκης ,2019 2019 8 ΝΑΙ 
  

68 Η απόδειξη στην πολιτική δίκη Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 2019 16 ΝΑΙ 
  

69 Η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α Κ.Δ. Λαναράς, 4η έκδ. 2019 13 ΝΑΙ 
  

70 
Η διάρκεια της προσωρινής 
κράτησης  και η διαδικασία 

ελέγχου της 
Β.Αδάμπας 2016 14 ΝΑΙ 

  

71 Η Δικονομία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου Α.Αρχοντάκη, 2019 1 ΝΑΙ 

  

72 Η ενδικοφανής προσφυγή Σ. Κυβέλος, 2η έκδ. 2016 3 ΝΑΙ 
  

73 Η κατάργηση της διοικητικής 
δίκης Ε.Πρεβεδούρου 2012 6 ΝΑΙ 

  

74 Η ποινική αντιμετώπιση του 
ιατρικού σφάλματος Β.Σακελλαροπούλου 2η έκδ.2011 6 ΝΑΙ 

  

75 Η ποινική ευθύνη των 
Υπουργών 

Π.Μαντζούφας - 
Λ.Μαργαρίτης - 
Ε.Συμεωνίδου 

2014 4 ΝΑΙ 
  

76 Η προβολή ισχυρισμών στις 
διοικητικές διαφορές ουσίας Ν.Πανταζής 2018 9 ΝΑΙ 

  

77 
Η συμμετοχή του τρίτου στη 

Διοικητική Δίκη (Παρέμβαση-
Τριτανακοπή) 

Ε. Παυλίδου 2017 6 ΝΑΙ 
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78 

Η συμμόρφωση της Διοίκησης 
στις ακυρωτικές αποφάσεις 

του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και των 

Διοικητικών Δικαστηρίων 

Σ.Καλογήρου 2015 1 ΝΑΙ 
  

79 Η σχέση Πολιτικής Δικονομίας 
και Δικονομίας του ΣτΕ Ι.Καστανάς 2019 1 ΝΑΙ 

  

80 Θεμελιώδη δικαιώματα Σ. Βλαχόπουλος 2017 8 ΝΑΙ 
  

81 Κοινωνική ασφάλιση Ε. Γαληνού, Χ. Πόνη 2016 6 ΝΑΙ 
  

82 Κοινώς Επικίνδυνα Εγκλήματα Μ. Καϊάφα 3η έκδ.2015 3 ΝΑΙ 
  

83 Κτηματολογικές εγγραφές Γ.Μαγουλάς 4η έκδ. 2019 15 ΝΑΙ 
  

84 Κώδικας  Ποινικής Δικονομίας Λάμπρος Μαργαρίτης 14η έκδ. 
2019 3 ΝΑΙ 

  

85 
Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας ερμηνεία 
κατ΄αρθρ 

Β.Γκέρτσος , 
Ε.Πρεβεδούρου, Δ.Πυργάκης 2019 20 ΝΑΙ 

  

86 
Κώδικας Διοικητικής 

Δικονομίας κατ’ άρθρο 
ερμηνεία 

Β. Μωυσίδης 6η έκδ. 2017 10 ΝΑΙ 
  

87 Κώδικας Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων Ν.Πανταζής 2018 17 ΝΑΙ 

  

88 
Κώδικας ποινικής δικονομίας - 
Ερμηνεία κατ΄αρθρο (άρθρα 1-

95) & Ενημερωτικό 
Χ.Σεβαστίδης 2011 18 ΝΑΙ 
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Συμπλήρωμα   τομ.Ι 

89 Κώδικας ποινικής δικονομίας - 
Ερμηνεία κατ΄αρθρο Τόμος  ΙΙ Χ.Σεβαστίδης 2012 19 ΝΑΙ 

  

90 Κώδικας ποινικής δικονομίας - 
Ερμηνεία κατ΄άρθρο Τόμος ΙΙΙ Χ.Σεβαστίδης 2015 19 ΝΑΙ 

  

91 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 

(ερμηνεία κατ΄αρθρο)     τομος 
Ι (άρθρ. 1-461) 

Επιμ. Λάμπρος Μαργαρίτης 2η έκδ. 2018 27 ΝΑΙ 
  

92 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 

(ερμηνεία κατ΄αρθρο)       
ΤΟΜΟΣ ΙΙ (άρθρ.462-603) 

Επιμ. Λάμπρος Μαργαρίτης 2η έκδ.2018 26 ΝΑΙ 
  

93 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
Νομολογία κατ΄αρθρο Νικ.Κ.Ανδρουλάκης 2019 20 ΝΑΙ 

  

94 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας  
Ερμηνεία κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ  I Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 2019 2 ΝΑΙ 

  

95 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας  
Ερμηνεία κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ ΙΙ Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 2019 2 ΝΑΙ 

  

96 
Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) 
κατ' άρθρο ερμηνεία 

Ν. Μπάρμπας 2η έκδ.2018 13 ΝΑΙ 
  

97 Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας 

επιμέλεια Γ. Μέντης, Β. 
Μιχελινάκης 2016 4 ΝΑΙ 

  

98 Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας Φωτόπουλος - Βραχάτη 2018 15 ΝΑΙ 
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99 Μεταναστευτικό δίκαιο και 
δίκαιο ιθαγένειας Ε. Σταυρουλάκη 2016 10 ΝΑΙ 

  

100 Ναρκωτικά (κατ΄άρθρο ερμην. 
Ν.4139/2013) 

Λ.Κοτσαλής, Μ.Μαργαρίτης, 
Ι.Φαρσεδάκης 2006 3 ΝΑΙ 

  

101 Νομολογιακές εφαρμογές 
ειδικών ποινικών νόμων 

Επιμ. Μ. Καϊάφα - Γκάντι , 
Ε.Συμεωνίδου 2η έκδ.2019 6 ΝΑΙ 

  

102 Ο Νέος Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας Θ.Δαλακούρας 2η έκδ.2020 7 ΝΑΙ 

  

103 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας Α.Χαραλαμπάκης 2η έκδ. 2020 1 ΝΑΙ 
  

104 
Ο Προσδιορισμός της ποινής 
στα στάδια της επιμέτρησης 

και της έκτισης 
Π.Βρυνιώτης 2019 15 ΝΑΙ 

  

105 Ο προσυμβατικός έλεγχος από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο Ε.Καραθανασόπουλος 2010 2 ΝΑΙ 

  

106 Ο Χάρτης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ε.Ε. Β.Γ.Τζέμος 2η έκδ.2019 21 ΝΑΙ 

  

107 Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί στην 
ποινική δίκη Κ.Χατζηϊωάννου 2017 11 ΝΑΙ 

  

108 
Οι χρήσεις γης, το γενικό 

πολεοδομικό σχέδιο και η 
ζώνη οικιστικού ελέγχου 

Δ.Μέλισσας 2019 2 ΝΑΙ 
  

109 
Ομοδικία και Συμμετοχή 

τρίτων στην πολιτική δίκη 
(2018) 

Επιμ.Οικονόμου 2018 9 ΝΑΙ 
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110 Οργανωμένο έγκλημα και 
τρομοκρατία Ε.Συμεωνίδου 2η έκδ.2017 2 ΝΑΙ 

  

111 Παραγραφές Κ.Ρίζος 2019 7 ΝΑΙ 
  

112 Παραγραφές υπέρ και κατά 
του Δημοσίου Β.Ανδρουλάκης 2019 17 ΝΑΙ 

  

113 Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων 
Υπαλλήλων Ν. Πανταζής 2015 5 ΝΑΙ 

  

114 Ποινική Δικονομία Α.Παπαδαμάκης 2019 23 ΝΑΙ 
  

115 Ποινική Δικονομία Κ.Φράγκος 2020 29 ΝΑΙ 
  

116 Ποινικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) Λεων. Κοτσαλής 2η έκδ. 2013 1 ΝΑΙ 
  

117 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Α.Καρράς 6η έκδ. 2019 6 ΝΑΙ 
  

118 Ποινικός Κώδικας Λεων. Κοτσαλής 17η έκδ. 
2019 2 ΝΑΙ 

  

119 Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία - 
Εφαρμογή 

Μ.Μαργαρίτης            
Αρεοπαγίτης ε.τ. - 

Α.Μαργαρίτη Δικηγόρος 
4η έκδ.2020 54 ΝΑΙ 

  

120 Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία και 
Νομολογία Κ.Φράγκος 2020 23 ΝΑΙ 

  

121 Ποινολογία 
Λ.Μαργαρίτης - 

Ν.Παρασκευόπουλος - 
Γ.Νιούσαλης 

8η έκδ. 2016 10 ΝΑΙ 
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122 Πρακτική Εφαρμογή Ποινικής 
Δικονομίας 

Χ.Μαστοραντωνάκης, 
Σ.Μπουγιούκος, Σ.Παππάς 2018 14 ΝΑΙ 

  

123 Προβολή ισχυρισμών 
αντισυνταγματικότητας Σ.Χριστοφορίδου 2019 3 ΝΑΙ 

  

124 Προσφυγικό δίκαιο (Ερμηνεία-
Διαγράμματα-Υποδείγματα) Μ.Ν.Μαρούδα, Β.Σαράντη 2016 6 ΝΑΙ 

  

125 Πτωχευτικό Δίκαιο Λάμπρος Κοτσίρης 10η 
έκδ.2017 11 ΝΑΙ 

  

126 Στοιχεία δικαίου Κοινωνικής 
Ασφάλισης Χ.Πόνη 2019 10 ΝΑΙ 

  

127 
Στοιχεία Ενωσιακού Δικαίου 

και της ενσωμάτωσης του στην 
ελληνική κοινωνία 

Μ. Καϊάφα 2η έκδ. 2019 2 ΝΑΙ 
  

128 
Συμβάσεις μεταφοράς - 

Ευθύνη των μεταφορέων  και 
διαδίκτυο 

Γεώργιος Ζέκος 2η έκδ. 2017 2 ΝΑΙ 
  

129 Συμβούλιο της Επικρατείας Επιμέλεια Χρυσανθάκης 2012 10 ΝΑΙ 
  

130 Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ , 
ερμηνεία κατ΄αρθρο Επιμ.Β.Χριστιανός 2012 2012 17 ΝΑΙ 

  

131 Σύνταγμα κατ’ άρθρο ερμηνεία 
Φ.Σπυρόπουλος, 

Ξ.Κοντιάδης, Χ.Ανθόπουλος, 
Γ.Γεραπετρίτης 

2017 22 ΝΑΙ 
  

132 
Σύντομη ερμηνεία  Αστικού 

Κώδικα Τομος Ι   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος Σ.Γεωργιάδης 2010 6 ΝΑΙ 
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133 
Σύντομη ερμηνεία  Αστικού 

Κώδικα Τομος  ΙΙ   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος Σ.Γεωργιάδης 2013 6 ΝΑΙ 
  

134 
Τακτική διαδικασία στα 

α΄βάθμια δικαστήρια    άρθρα 
208-320 ΚΠολΔ 

Καλλιόπη Μακρίδου 2019 14 ΝΑΙ 
  

135 Το αδίκημα της μη καταβολής 
χρεών προς το Δημόσιο Β.Αδάμπας 2018 13 ΝΑΙ 

  

136 
Το έννομο συμφέρον στη δίκη 
ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας 
Δ. Πυργάκης, 2017 2017 4 ΝΑΙ 

  

137 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης 
εταιρίας Ε.Περάκης 6η έκδ.2019 11 ΝΑΙ 

  

138 Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Επιμέλεια Χρυσανθάκη, 
Παπαθωμά 2015 2 ΝΑΙ 

  

139 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου   
Ι τόμος Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 3 ΝΑΙ 

  

140 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου   
ΙΙς τόμος Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 3 ΝΑΙ 

  

141 Φορολογικά συστήματα (ΚΒΣ 
ΚΦΑΣ ΕΛΠ) Γ. Μέντης 2017 6 ΝΑΙ 

  

142 Φορολογικό Δίκαιο Κ. Φινοκαλιώτης 5η έκδ. 2014 2 ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα συμπληρώσει στον παρακάτω πίνακα τα πεδία που αφορούν τους τίτλους συγγραμμάτων για τα οποία 
ενδιαφέρεται να υποβάλει προσφορά και βάσει των απαιτήσεων του πίνακα συμμόρφωσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. 

Τα πεδία που αφορούν τους τίτλους νομικών συγγραμμάτων, για τα οποία ο υποψήφιος ανάδοχος δεν ενδιαφέρεται να υποβάλει προσφορά, θα 
παραμείνουν κενά. 

Για το σύνολο των τίτλων που προσφέρει κάθε υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται η αντίστοιχη οικονομική προσφορά. 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

1 Αθέμιτος Ανταγωνισμός Μιχαήλ -Θεόδωρος Μαρίνος 2015 2  
  

2 Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, 
Θεωρία-Νομολογία-Υποδείγματα Μ. Γεωργιάδου 

2012 και το 
συμπλήρωμα 

του 2014 
6 

 

  

3 Αναγκαστική είσπραξη Δημοσίων 
Εσόδων κατά ΚΕΔΕ Δ. Τομαράς 2017 9  

  

4 Αποζημίωση από τροχαία 
αυτοκινητικά ατυχήματα τόμος Ι Αθ.Κρητικός 2019 33  

  

5 Αποζημίωση από τροχαία 
αυτοκινητικά ατυχήματα - τόμος ΙΙ Αθ.Κρητικός 2019 35  

  

6 Αστικές και Εμπορικές μισθώσεις Ιωάννης Κατράς 2019 32  
  

7 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Ν. Σοϊλεντάκης 2015 12  
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8 Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)  ΤΟΜΟΣ Ι Ν.Τριάντος 2018 2  

  

9 Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)  ΤΟΜΟΣ ΙΙ Ν.Τριάντος 2018 2  

  

10 Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Σ. Βλαχόπουλος- Κ. 
Χρυσόγονος 2017 3  

  

11 Ατομικό και συλλογικό Εργατικό 
Δίκαιο Επιτομή Ιωάννης Δ.Κουκιάδης 7η έκδ.2017 2  

  

12 Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου Γεραπετρίτης, Γώγος κλπ 2014 4  
  

13 Γενική Θεωρία θεμελιωδών 
δικαιωμάτων Ηλιοπούλου - Στράγγα 2018 4  

  

14 Γενικό Ενοχικό Μ.Σταθόπουλος 2018 13  
  

15 
Γενικός Κανονισμός για την 

προστασία των προσωπικών 
δεδομένων 

Επιμέλεια Κοτσαλής - 
Μενουδάκος 2018 4 

 

  

16 Δημόσιες συμβάσεις, 
Ν.4412/2016. Ερμηνεία κατ΄άρθρο 

Δ.Ράϊκος, Ε.Βλάχου 
Ε.Σαββίδη 2018 5  

  

17 Δημόσιες συμβάσεις, Ν.4412/2016 Ε.Κουλουμπίνη, Η.Μάζος, 
Ι.Κίτσος 2019 5  

  

18 Δημοσιονομική Διαφάνεια Κ.Σαββαϊδου 2017 3  
  

19 
Διαδικαστικά σφάλματα και 
ακύρωση των διοικητικών 

πράξεων 
Κ. Γώγος 2017 3 
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20 Δίκαιο Αλλοδαπών, κατ’ άρθρο 
ερμηνεία Θ. Τσιάτσιος 2017 14  

  

21 Δίκαιο Αναγκαστικής εκτελέσεως  
τόμος Ι Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 2017 8  

  

22 Δίκαιο Αναγκαστικής εκτελέσεως       
τόμος       ΙΙ   Ειδικό μέρος Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 2018 8  

  

23 Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης  
Γενικό μέρος     τόμος Ι Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 2η έκδ. 2017 18  

  

24 Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης  
Ειδικό μέρος   τομος ΙΙα Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 3η έκδ.2018 29  

  

25 Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης  
Ειδικό μέρος   τομος ΙΙβ Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 2018 29  

  

26 Δίκαιο Ανηλίκων Χ.Δημόπουλος  Κ.Κοσμάτος 3η έκδ. 2017 5  
  

27 Δίκαιο Δημοσίων συμβάσεων Δ.Ράϊκος 2019 4  
  

28 Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων Μιχαήλ -Θεόδωρος Μαρίνος 2016 2  
  

29 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Σ.Ψυχομάνης 3η έκδ.2018 1  
  

30 Δίκαιο Κοινωνικής  Ασφάλισης Π.Παπαρρηγοπούλου - 
Πεχλιβανίδη 2019 8  

  

31 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Στεργίου 2017 16  
  

32 Δίκαιο προστασίας καταναλωτή Επιμ. Ε. Αλεξανδρίδου 3η έκδ. 2018 8  
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33 Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων Καϊάφα - Μπιτζιλέκης - 
Συμεωνίδου 2η έκδ.2016 6  

  

34 Δίκαιο Φορολογίας Εισοδήματος Γ.Μέντης 2018 13  
  

35 Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα 
διοικητικών δικαστηρίων Π.Μαρινάκης 2017 7  

  

36 Διοικητικές κυρώσεις και 
θεμελιώδη δικαιώματα Ι.Δημητρακόπουλος 2014 6  

  

37 Διοικητική Δικονομία - ερμηνεία 
κατ’ άρθρο Χ.Χρυσανθάκης 3η έκδ.2018 12  

  

38 Διοικητικό Δίκαιο 
Α.Γέροντας, Σ.Λύτρας, 

Π.Παυλόπουλος, Γ.Σιούτη, 
Σ.Φλογαϊτης 

4η έκδ.2018 3 
 

  

39 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο Π.Λαζαράτος 3η έκδ.2018 11  
  

40 Εγκλήματα κατά προσωπικών 
αγαθών Ε.Συμεωνίδου - Καστανίδου 3η έκδ.2016 3  

  

41 Εγκλήματα κατά της ζωής Ε.Συμεωνίδου - Καστανίδου 2η έκδ.2001 3  
  

42 Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου 
Τόμοι Ι και ΙΙ Ε.Σπληλιωτόπουλος 

τόμος Ι 15η 
έκδ 2017 , 

τόμος ΙΙ 15η 
έκδ.2015 

4 

 

  

43 Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας Νικόλαος Θ.Νίκας 3η έκδ. 2018 4  
  

44 Ειδικές διαδικασίες Πολιτικής 
Δικονομίας μετά τον ν. 4335/2015 Καλλιόπη Μακρίδου 2017 8  
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45 Ειδικές Διαδκασίες κατά τον ΚΠολΔ Ν.Λεοντής 2017 3  
  

46 Ειδικό Μέρος του Ποινικού Κώδικα Ι.Φαρσεδάκης  -           Χρ. 
Σατλάνης 2015 2  

  

47 Ειδικό Πειθαρχικό Δίκαιο Ν. Πανταζής, 2017 2017 2  
  

48 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι                                   
Τόμοι Ι-ΙΙ-ΙΙΙ Σ.Παύλου - Θ.Σάμιος 2020 54  

  

49 Εκούσια Δικαιοδοσία Επιμ. Ν.Λεοντής 2018 19  
  

50 Εκούσια Δικαιοδοσία Ι.Σπυριδάκης 2019 7  
  

51 Ελεγκτικό Συνέδριο και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Επιμέλεια Γ.Μαραγκού 2017 3  

  

52 Εμβάθυνση στην Ποινική 
Δικονομία Λάμπρος Χ.Μαργαρίτης, 2006 3  

  

53 Εμπορικές εταιρίες Ν.Ρόκας 9η έκδ.2019 22  
  

54 Ενστάσεις στην πολιτική δίκη Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 2018 16  
  

55 Επιτομή Φορολογικού Δκαίου Β. Αθανασάκη 2018 2018 1  
  

56 Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές 
εργασιακές σχέσεις Δ.Ζερδελής 4η έκδ.2019 33  

  

57 Ερμηνεία ΚΕΔΕ Ν.Δ. 356/1974 και 
η ανακοπή του ΚΔΔ, άρθρ. 216-230 Α.       Γέροντας- Α. Ψάλτης 3η έκδ. 2016 22  
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58 Ερμηνεία Κώδικα πολιτικής 
δικονομίας  τόμοι Ι -ΙΙ 

Μ.Μαργαρίτης    - 
Α.Μαργαρίτη 2018 11  

  

59 Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία Νικ.Θ.Νίκας     -               
Ευγενία Ρ.Σαχπεκίδου 2016 8  

  

60 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου & Ποινικό Δίκαιο                              

Ερμηνεία και εφαρμογή των 
άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ 

Επιμ. Λ.Κοτσαλής 2014 14 

 

  

61 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου, ερμηνεία 
κατ΄αρθρο 

Διευθ.έκδοσης 
Λ.Α.Σισιλιάνος 2017 2η έκδ.2017 20 

 

  

62 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ε.Σαχπεκίδου 2η έκδ.2013 1  
  

63 Ευρωπαϊκό Φορολογικό και 
Τελωνειακό Δίκαιο Κ. Φινοκαλιώτης, 2015 2015 4  

  

64 Η αγωγή στη Διοικητική Δίκη Επιμέλεια Δ.Εμμανουηλίδης 2019 10  
  

65 
Η αιτιολογία των διοικητικών 

πράξεων και ο ακυρωτικός 
δικαστικός έλεγχος 

Μ.Πικραμένος 2012 2012 3 
 

  

66 Η ανακοπή κατά διαταγής 
πληρωμής Στέφανος Στ.Πανταζόπουλος 4η έκδ. 2019 25  

  

67 Η απόδειξη ενώπιον των Τακτικών 
Διοικητικών δικασςτηρίων Π.Γιαννακάκης ,2019 2019 8  

  

68 Η απόδειξη στην πολιτική δίκη Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 2019 16  
  

20PROC006743500 2020-05-21



 
 

 
Σελίδα 96 

69 Η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α Κ.Δ. Λαναράς, 4η έκδ. 2019 13  
  

70 
Η διάρκεια της προσωρινής 
κράτησης  και η διαδικασία 

ελέγχου της 
Β.Αδάμπας 2016 14 

 

  

71 Η Δικονομία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου Α.Αρχοντάκη, 2019 1  

  

72 Η ενδικοφανής προσφυγή Σ. Κυβέλος, 2η έκδ. 2016 3  
  

73 Η κατάργηση της διοικητικής δίκης Ε.Πρεβεδούρου 2012 6  
  

74 Η ποινική αντιμετώπιση του 
ιατρικού σφάλματος Β.Σακελλαροπούλου 2η έκδ.2011 6  

  

75 Η ποινική ευθύνη των Υπουργών 
Π.Μαντζούφας - 
Λ.Μαργαρίτης - 
Ε.Συμεωνίδου 

2014 4 
 

  

76 Η προβολή ισχυρισμών στις 
διοικητικές διαφορές ουσίας Ν.Πανταζής 2018 9  

  

77 
Η συμμετοχή του τρίτου στη 

Διοικητική Δίκη (Παρέμβαση-
Τριτανακοπή) 

Ε. Παυλίδου 2017 6 
 

  

78 

Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις 
ακυρωτικές αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και 
των Διοικητικών Δικαστηρίων 

Σ.Καλογήρου 2015 1 

 

  

79 Η σχέση Πολιτικής Δικονομίας και 
Δικονομίας του ΣτΕ Ι.Καστανάς 2019 1  
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80 Θεμελιώδη δικαιώματα Σ. Βλαχόπουλος 2017 8  
  

81 Κοινωνική ασφάλιση Ε. Γαληνού, Χ. Πόνη 2016 6  
  

82 Κοινώς Επικίνδυνα Εγκλήματα Μ. Καϊάφα 3η έκδ.2015 3  
  

83 Κτηματολογικές εγγραφές Γ.Μαγουλάς 4η έκδ. 2019 15  
  

84 Κώδικας  Ποινικής Δικονομίας Λάμπρος Μαργαρίτης 14η έκδ. 2019 3  
  

85 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 
ερμηνεία κατ΄αρθρ 

Β.Γκέρτσος , 
Ε.Πρεβεδούρου, Δ.Πυργάκης 2019 20  

  

86 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 
κατ’ άρθρο ερμηνεία Β. Μωυσίδης 6η έκδ. 2017 10  

  

87 Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων Ν.Πανταζής 2018 17  

  

88 

Κώδικας ποινικής δικονομίας - 
Ερμηνεία κατ΄αρθρο (άρθρα 1-95) 

& Ενημερωτικό Συμπλήρωμα   
τομ.Ι 

Χ.Σεβαστίδης 2011 18 

 

  

89 Κώδικας ποινικής δικονομίας - 
Ερμηνεία κατ΄αρθρο Τόμος  ΙΙ Χ.Σεβαστίδης 2012 19  

  

90 Κώδικας ποινικής δικονομίας - 
Ερμηνεία κατ΄άρθρο Τόμος ΙΙΙ Χ.Σεβαστίδης 2015 19  

  

91 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 

(ερμηνεία κατ΄αρθρο)     τομος Ι 
(άρθρ. 1-461) 

Επιμ. Λάμπρος Μαργαρίτης 2η έκδ. 2018 27 
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92 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 

(ερμηνεία κατ΄αρθρο)       ΤΟΜΟΣ ΙΙ 
(άρθρ.462-603) 

Επιμ. Λάμπρος Μαργαρίτης 2η έκδ.2018 26 
 

  

93 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
Νομολογία κατ΄αρθρο Νικ.Κ.Ανδρουλάκης 2019 20  

  

94 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας  
Ερμηνεία κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ  I Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 2019 2  

  

95 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας  
Ερμηνεία κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ ΙΙ Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 2019 2  

  

96 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 

(Ν. 4172/2013) κατ' άρθρο 
ερμηνεία 

Ν. Μπάρμπας 2η έκδ.2018 13 
 

  

97 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας επιμέλεια Γ. Μέντης, Β. 
Μιχελινάκης 2016 4  

  

98 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Φωτόπουλος - Βραχάτη 2018 15  
  

99 Μεταναστευτικό δίκαιο και δίκαιο 
ιθαγένειας Ε. Σταυρουλάκη 2016 10  

  

100 Ναρκωτικά (κατ΄άρθρο ερμην. 
Ν.4139/2013) 

Λ.Κοτσαλής, Μ.Μαργαρίτης, 
Ι.Φαρσεδάκης 2006 3  

  

101 Νομολογιακές εφαρμογές ειδικών 
ποινικών νόμων 

Επιμ. Μ. Καϊάφα - Γκάντι , 
Ε.Συμεωνίδου 2η έκδ.2019 6  

  

102 Ο Νέος Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας Θ.Δαλακούρας 2η έκδ.2020 7  

  

103 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας Α.Χαραλαμπάκης 2η έκδ. 2020 1  
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104 
Ο Προσδιορισμός της ποινής στα 
στάδια της επιμέτρησης και της 

έκτισης 
Π.Βρυνιώτης 2019 15 

 

  

105 Ο προσυμβατικός έλεγχος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο Ε.Καραθανασόπουλος 2010 2  

  

106 Ο Χάρτης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ε.Ε. Β.Γ.Τζέμος 2η έκδ.2019 21  

  

107 Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί στην 
ποινική δίκη Κ.Χατζηϊωάννου 2017 11  

  

108 
Οι χρήσεις γης, το γενικό 

πολεοδομικό σχέδιο και η ζώνη 
οικιστικού ελέγχου 

Δ.Μέλισσας 2019 2 
 

  

109 Ομοδικία και Συμμετοχή τρίτων 
στην πολιτική δίκη (2018) Επιμ.Οικονόμου 2018 9  

  

110 Οργανωμένο έγκλημα και 
τρομοκρατία Ε.Συμεωνίδου 2η έκδ.2017 2  

  

111 Παραγραφές Κ.Ρίζος 2019 7  
  

112 Παραγραφές υπέρ και κατά του 
Δημοσίου Β.Ανδρουλάκης 2019 17  

  

113 Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων 
Υπαλλήλων Ν. Πανταζής 2015 5  

  

114 Ποινική Δικονομία Α.Παπαδαμάκης 2019 23  
  

115 Ποινική Δικονομία Κ.Φράγκος 2020 29  
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116 Ποινικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) Λεων. Κοτσαλής 2η έκδ. 2013 1  
  

117 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Α.Καρράς 6η έκδ. 2019 6  
  

118 Ποινικός Κώδικας Λεων. Κοτσαλής 17η έκδ. 2019 2  
  

119 Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία - 
Εφαρμογή 

Μ.Μαργαρίτης            
Αρεοπαγίτης ε.τ. - 

Α.Μαργαρίτη Δικηγόρος 
4η έκδ.2020 54 

 

  

120 Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία και 
Νομολογία Κ.Φράγκος 2020 23  

  

121 Ποινολογία 
Λ.Μαργαρίτης - 

Ν.Παρασκευόπουλος - 
Γ.Νιούσαλης 

8η έκδ. 2016 10 
 

  

122 Πρακτική Εφαρμογή Ποινικής 
Δικονομίας 

Χ.Μαστοραντωνάκης, 
Σ.Μπουγιούκος, Σ.Παππάς 2018 14  

  

123 Προβολή ισχυρισμών 
αντισυνταγματικότητας Σ.Χριστοφορίδου 2019 3  

  

124 Προσφυγικό δίκαιο (Ερμηνεία-
Διαγράμματα-Υποδείγματα) Μ.Ν.Μαρούδα, Β.Σαράντη 2016 6  

  

125 Πτωχευτικό Δίκαιο Λάμπρος Κοτσίρης 10η έκδ.2017 11  
  

126 Στοιχεία δικαίου Κοινωνικής 
Ασφάλισης Χ.Πόνη 2019 10  

  

127 
Στοιχεία Ενωσιακού Δικαίου και 

της ενσωμάτωσης του στην 
ελληνική κοινωνία 

Μ. Καϊάφα 2η έκδ. 2019 2 
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128 Συμβάσεις μεταφοράς - Ευθύνη 
των μεταφορέων  και διαδίκτυο Γεώργιος Ζέκος 2η έκδ. 2017 2  

  

129 Συμβούλιο της Επικρατείας Επιμέλεια Χρυσανθάκης 2012 10  
  

130 Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ , ερμηνεία 
κατ΄αρθρο Επιμ.Β.Χριστιανός 2012 2012 17  

  

131 Σύνταγμα κατ’ άρθρο ερμηνεία 
Φ.Σπυρόπουλος, 

Ξ.Κοντιάδης, Χ.Ανθόπουλος, 
Γ.Γεραπετρίτης 

2017 22 
 

  

132 
Σύντομη ερμηνεία  Αστικού 

Κώδικα Τομος Ι   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος Σ.Γεωργιάδης 2010 6 
 

  

133 
Σύντομη ερμηνεία  Αστικού 

Κώδικα Τομος  ΙΙ   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος Σ.Γεωργιάδης 2013 6 
 

  

134 
Τακτική διαδικασία στα α΄βάθμια 

δικαστήρια    άρθρα 208-320 
ΚΠολΔ 

Καλλιόπη Μακρίδου 2019 14 
 

  

135 Το αδίκημα της μη καταβολής 
χρεών προς το Δημόσιο Β.Αδάμπας 2018 13  

  

136 
Το έννομο συμφέρον στη δίκη 
ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας 
Δ. Πυργάκης, 2017 2017 4 

 

  

137 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης 
εταιρίας Ε.Περάκης 6η έκδ.2019 11  

  

138 Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιμέλεια Χρυσανθάκη, 2015 2  
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Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Παπαθωμά 

139 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου   Ι 
τόμος Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 3  

  

140 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου   ΙΙς 
τόμος Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 3  

  

141 Φορολογικά συστήματα (ΚΒΣ ΚΦΑΣ 
ΕΛΠ) Γ. Μέντης 2017 6  

  

142 Φορολογικό Δίκαιο Κ. Φινοκαλιώτης 5η έκδ. 2014 2  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας...................................... Κατάστημα.......................................... 

                                                                                                    Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Προς 

Την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Ταχ.Δ/νση   : Τέρμα Φοίνικα - Καλαμαριά 

                      55 102  Θεσσαλονίκη  

                      Τ.Θ. 22 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ...............….   ευρώ........………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
ευρώ...........................................  υπέρ της Εταιρείας.... ................. 
....................................................................................... Δ/νση.......................................................... 
........................................................ για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό 
της................................................................... για την προμήθεια  ..................................................... 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.........................διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την 
συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους 
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες 
από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της ένωσης 
Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας...................................... Κατάστημα.......................................... 

                                                                                                    Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

Προς 

Την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

Ταχ.Δ/νση   : Τ.Θ. 22 

55 102   ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  (Τέρμα Φοίνικα) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ...............….   
 ευρώ........………….. 

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

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας : της Εταιρείας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  

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

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

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

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

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. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της ένωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI–ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η  Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ω Ν  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

«Προμήθεια Νομικών Συγγραμμάτων για την  ΚΕ’ Εκπαιδευτική Σειρά», της Πράξης 
«ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2018-2021» και Κωδικό ΟΠΣ 5010725 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». 
 

Kωδικός ΜΙS  5010725 
 
 

Συστημικός κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 91683 
 
 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και μέσω 

των ΣΑΕ 4201 του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  στο πλαίσιο του Υποέργου  3 
«Προμήθεια Νομικών Συγγραμμάτων για την  ΚΕ’ Εκπαιδευτική Σειρά», 

 

της Πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2018-2021» με κωδικό ενάριθμο ΣΑΕ 2018ΣΕ42010000. 
 

ΜΕΤΑΞΥ 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΚΑΙ 

 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΆΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΆΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

ΆΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

ΆΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 9 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΆΡΘΡΟ 10 ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΖΗΜΙΑ 

ΆΡΘΡΟ 11 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΆΡΘΡΟ 12 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΆΡΘΡΟ 14 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

ΆΡΘΡΟ 15 ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

ΆΡΘΡΟ 16 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

ΆΡΘΡΟ 17 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 18 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 19 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΆΡΘΡΟ 20 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΆΡΘΡΟ 21 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΆΡΘΡΟ 22 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

ΆΡΘΡΟ 23 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΆΡΘΡΟ 24 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 

«Προμήθεια Νομικών Συγγραμμάτων για την  ΚΕ’ Εκπαιδευτική Σειρά», της Πράξης 
«ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2018-2021» και Κωδικό ΟΠΣ 5010725 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». 

 

 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την [ΗΜΕΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑΣ] του έτους 2020 [ΗΜΕΡΑ] οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που εδρεύει στον 
Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Τέρμα Ικάρων Φοίνικα, Τ.Κ 55102, με Α.Φ.Μ.090287617, ΔΟΥ 
Καλαμαριάς , νομίμως εκπροσωπούμενο από τηνκ. Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
Διευθύντρια  Οικονομικού Προγραμματισμού  και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι , χάριν της 
οποίας καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση ύστερα από την [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την από [ΗΜΕΡ/ΝΙΑ] 
Διακήρυξη. 

και αφετέρου 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό 
του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] η οποία αποκαλείται στο εξής 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

[ή Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες: 

Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], 
έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] 

[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό 
φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό 
του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] ή εκπροσωπείται (η Ένωση 
Εταιρειών) νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], δυνάμει του [ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ] Συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης Ένωσης του Συμβολαιογράφου [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ] και η οποία (η Ένωση Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
αυτής την εκτέλεση της Σύμβασης «Προμήθεια Νομικών Συγγραμμάτων για την  ΚΕ’ Εκπαιδευτική 
Σειρά», με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010725. Η προμήθεια περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που 
ακολουθούν, καθώς και στα Παραρτήματα Ι – ΙΙΙ που επισυνάπτονται και τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια που 
παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: 

Ανάδοχος  Ο προσφέρων που έχει επιλεγεί και έχει κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και να 
εκτελέσει την προμήθεια.  

Αναθέτουσα αρχή Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών καλουμένη εν συντομία (ΕΣΔι) 

Κύριος του Έργου  Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) 

Αντίκλητος ή  

Εκπρόσωπος  

Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 
ανάγκες επικοινωνίας του ……………… με αυτόν.  

Διακήρυξη  Το από ……………….. τεύχος των προδιαγραφών που περιέχει την περιγραφή του 
αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο δημόσιος 
διαγωνισμός. 

ΕΠΕ  Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών 

Προμήθεια 

 

Προμήθεια νομικών συγγραμμάτων για τους εκπαιδευόμενους της ΚΕ΄ 
εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔι 

 

Προϋπολογισμός  Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του 
έργου.  

Σύμβαση  Η συμφωνία που υπογράφεται για το σύνολο των τμημάτων της προμήθειας  
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, της ΕΣΔι και του αναδόχου που έχει επιλεγεί. 
Περιλαμβάνει όλα τα νομικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα κείμενα και 
αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει παραπομπή για την εξακρίβωση των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.  

Συμβατικά τεύχη  Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της ΕΣΔι και του αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη 
που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α. τη Σύμβαση,  

β. την Απόφαση Κατακύρωσης  

γ. την Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Αναδόχου και,  

δ. τη Διακήρυξη.  

Συμβατική Τιμή  Το συνολικό τίμημα της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, 
έναντι της αμοιβής ………….. της παρούσας την υλοποίηση του Υποέργου «Προμήθεια Νομικών 
Συγγραμμάτων για την  ΚΕ’ Εκπαιδευτική Σειρά», με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010725, που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «προμήθεια». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του 
αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της από …………… ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και της υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ 
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ΠΡΩΤ.] απόφασης κατακύρωσης της Διευθύντριας  Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας 
Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω 
της ΣΑΕ 4201 του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει κωδικό ενάριθμο Πράξης 
2018ΣΕ42010000. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  22113000-5 

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα Παραρτήματα I και II της παρούσας, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση αφορά τα νομικά συγγράμματα θα διανεμηθούν στους σπουδαστές της 

ΚΕ’ εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔι, στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 3 «Προμήθεια Νομικών 

Συγγραμμάτων για την  ΚΕ’ Εκπαιδευτική Σειρά», της Πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2018-

2021» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010725, η οποία  έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

2014-2020. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Η σύμβαση διαρκεί από την υπογραφή της έως την ………….. ( 10 Ημέρες). 

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

3.2Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη 
της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 13 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

H παραλαβή των νομικών συγγραμμάτων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της 
ΕΣΔι. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 
το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των νομικών συγγραμμάτων γίνεται 
με φυλλομέτρηση και αξιολόγηση των εξωφύλλων ορισμένων νομικών συγγραμμάτων. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι τα προμηθευόμενα νομικά συγγράμματα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των νομικών συγγραμμάτων και συνεπώς αν μπορούν οι 
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της προσωρινής παραλαβής-παράδοσης των προμηθευόμενων τίτλων 
διαπιστώνονται παραδόσεις με προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος πρέπει άμεσα να 
αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη, όπως θα του ζητηθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή μέσα σε 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που τίθεται από αυτήν. 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των νομικών συγγραμμάτων, πέραν των χρονικών ορίων που 
προβλέπονται παραπάνω ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αντικατάστασης, η αναθέτουσα αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο καθώς και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε 
περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας. Επιπλέον, η μη τήρηση της προθεσμίας παράδοσης των υπό 
προμήθεια τίτλωνεπισύρει πρόστιμο που υπολογίζεται ανάλογα με την καθυστέρηση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδια αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω προμηθευόμενων 
τίτλων νομικών συγγραμμάτων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης 
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Η προσωρινή παράδοση-παραλαβή αφορά στον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπό προμήθεια 
τίτλων νομικών συγγραμμάτων. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής της ΕΣΔι 
και ολοκληρώνεται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης για κάθε προμηθευτή, οπότε 
συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής-παράδοσης.  

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της προσωρινής παραλαβής-παράδοσης των υπό προμήθεια τίτλων 
διαπιστώνονται παραδόσεις με προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να 
αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη, όπως θα του ζητηθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή μέσα σε 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που τίθεται από αυτήν.  

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος φέρει οποιοδήποτε κίνδυνο μέχρι την οριστική παράδοση των υπό 
προμήθεια τίτλων νομικών συγγραμμάτων. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Η προμήθεια των νομικών συγγραμμάτων από τον ανάδοχο και η παραλαβή τους από την ΕΠΕ, γίνονται 
υποχρεωτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των…. (ολογράφως και αριθμητικώς)…..€, 
ήτοι…(ολογράφως και αριθμητικώς)…€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, 
νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι 
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου, τα έξοδα μεταφοράς και 
φορτοεκφόρτωσης, που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω 
επιβάρυνση της ΕΣΔι. 
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ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1.Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των νομικών συγγραμμάτων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

6.2. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, η νόμιμη παρακράτηση φόρου, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της 
προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος ο ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της αναθέτουσας αρχής για 
δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της σύμβασης εξ αφορμής αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ] εγγυητική επιστολή της 
[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ] Τράπεζας συνολικού ποσού Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] λεπτών 
[ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €] που αντιπροσωπεύει το 5% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ για την καλή και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

8.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί στην ΕΣΔι ή σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο συγκεκριμένος ανάδοχος προς την αποκατάστασή 
της. Έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του κάθε διαπίστωση ελαττώματος ή παραλείψεως που 
διαπιστώνεται από την ΕΣΔι. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως πρέπει να 
επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζεται από την σύμβαση ή 
τάσσεται κατά περίπτωση από την ΕΣΔι. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επανορθώνει τα ως άνω 
ελαττώματα ή παραλείψεις, τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης όσο και 
μέχρι την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών. 

Ο αντισυμβαλλόμενος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προμηθευόμενων τίτλων νομικών 
συγγραμμάτων που θα παραδοθούν στην αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την 
ημερομηνία παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη 
αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΣΔι, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
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θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΕΣΔι. Η ΕΠΕ έχει το δικαίωμα, σε 
περίπτωση που κρίνει ότι η προμήθεια δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, να 
εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις της. Ο ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της 
ΕΠΕ, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης και της αναδιοργάνωσης ή αντικατάστασης 
μέρους του προσωπικού του, που ασχολείται με τη συγκεκριμένη προμήθεια, ώστε να εξασφαλισθεί η 
έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή της. 

Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται δε για 
κάθε είδους βλάβη ή έλλειψη από οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται. 

Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα ή παραλείψεις ή σε 
περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση γίνεται από 
την ΕΣΔι και αφαιρείται αυτοδικαίως από το συμβατικό αντάλλαγμα. 

8.2 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διαθέτει στον αντισυμβαλλόμενο όλες τις πληροφορίες που του είναι 
απαραίτητες για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας. 

8.3 Κοινές υποχρεώσεις Αναδόχου – Αναθέτουσας Αρχής 

Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις τρεις 3 εργάσιμες μέρες 
από την αποδεδειγμένη παραλαβή του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το 
περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες 
δραστηριότητες του έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε 
γραπτό και προφορικό λόγο. 

Για την τυπική αλληλογραφία θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. 

8.4 Πρόσθετες υποχρεώσεις σε περίπτωση Ένωσης 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού και 
εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής και του 
προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει το αντικείμενο της σύμβασης ή ενεργεί γενικότερα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. 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 της αναθέτουσας αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και 
τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης, 
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. 

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΖΗΜΙΑ 

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν φθορά ή 
καταστροφή του αντικειμένου της σύμβασης ή από κάθε άλλη αιτία, μέχρι την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. 
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Μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και μόνο τότε, ο ανάδοχος απαλλάσσεται 
από τις πιο πάνω υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής του 
αντικειμένου στις εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του 
προσωπικού του αναδόχου και των καθ’ οιονδήποτε τρόπον μετ’ αυτού συνδεομένων για την εκτέλεση 
της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση, 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις που 
υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν συμμετοχή του σε άλλους 
διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι 
στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή της συναίνεση. 

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της αναθέτουσας αρχής που θα περιέλθουν στην αντίληψη του αναδόχου 
(γραπτά και προφορικά) κατά την υλοποίηση της σύμβασης αυτής θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν 
επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή κρατούν 
μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν 
αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτών 
συνδεόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 
ασχολούνται άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν 
γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό που η αναθέτουσα αρχή θα παραδώσει στον 
ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της σύμβασης. 

Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και μετά την λήξη ή λύση αυτής, το προσωπικό του αναδόχου θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλες 
τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην 
κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στην αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή 
αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους χώρους 
που θα προσδιορίζονται στη σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης 
της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολή της αναθέτουσας αρχής, και βαρύνεται αναλόγως με όλες τις 
υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Σε κάθε 
περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του αναδόχου, πέραν από τα ειδικά προβλεπόμενα στη 
διακήρυξη ή τη σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του ν.2472/1997. 
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Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 
αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή 
αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της 
σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώματα επί κάθε σχετικού έγγραφου, που αποκτάται, 
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
στην αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

13.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων και τα αναφερόμενα στα παραρτήματα 
της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

13.2.Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 14 ΠΤΩΧΕΥΣΗ  

Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή 
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να 
αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να τερματίσει τη Σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή της προς τον 
ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της 
σύμβασης. 
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Αν ισχύει ένα από τα παραπάνω περιστατικά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αναθέτουσα 
αρχή δωρεάν πάσης φύσεως έγγραφα τα οποία ήλθαν στην κατοχή του κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
(π.χ. φωτοτυπίες ταυτοτήτων, διαβατηρίων κ.λ.π). 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του κηρυχθεί σε 
κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι δυνατόν, εκτός από τον 
τερματισμό της σύμβασης, να συνεχισθεί η εκτέλεση της σύμβασης από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην 
Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, είτε μόνοι 
τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους 
υπόλοιπους μετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία εντός εύλογου χρόνου και εγκριθεί από την αναθέτουσα 
αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο. 

ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΕ και έκδοση 
σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής. Παράταση γίνεται σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων 
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησης της προμήθειας ή στην 
περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (δεν επιβάλλονται κυρώσεις). Η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη 
της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

Η καταγγελία της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει από την αναθέτουσα αρχή για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της 
οποίας τα αποτελέσματα αρχίζουν μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της και 
εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι 
διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας. 

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ 

18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συμπερίληψη της προμήθειας στον κατάλογο των 
δράσεων / έργων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
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Τομέα 2014-2020» και στο οποίο δημοσιοποιούνται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το δικαιούχο, 
τον τίτλο του Έργου και το ύψος της χρηματοδότησης που του χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

18.2 Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η αναθέτουσα αρχή 
υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά 
προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων συγχρηματοδοτούμενων 
μέσω του ΕΣΠΑ. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της διαδρομής ελέγχου να αποτελέσει και ο 
Ανάδοχος του εν λόγω Έργου. 

18.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του αντικειμένου, γίνει 
η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 
από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη 
σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο 
Αστικός Κώδικας.  

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά 
στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από 
τη σύμβαση, θα λυθεί από αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται η έδρα της ΕΣΔΙ, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης μαζί με τα παραρτήματά της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο 
οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν 
ρυθμίζονται από αυτή ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις 
αυτής, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

α. η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

β. η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] προσφορά του αναδόχου 

γ. η από …………….. διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής 

ΑΡΘΡΟ 20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 
203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30)ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

ΑΡΘΡΟ 21 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία 
αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας βίας 
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος 
ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά 
απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. 
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Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες 
προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένα δεν κατέστη 
εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 22 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ανάδοχο η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο ανάδοχος 
αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο 
κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε 
περίπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 23 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση έγγραφες γνωστοποιήσεις και δηλώσεις πρέπει να γίνονται 
στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και απόδειξη 
παραλαβής ή με fax, σε κάθε περίπτωση στα στοιχεία επικοινωνίας των μερών που αναγράφονται 
παρακάτω: 

Προς την ΕΣΔι: Προς τον Ανάδοχο: 

Όνομα: Όνομα Αντικλήτου: 

Ιδιότητα: Ιδιότητα: 

Διεύθυνση: Διεύθυνση: 

Οδός: Οδός: 

Αριθμός: Αριθμός: 

Τ.Κ: Τ.Κ: 

Πόλη: Πόλη: 

Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: 

Φαξ: Φαξ: 

E-mail: E-mail: 

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε 
τέσσερα (4) πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα τρία κατατέθηκαν στην αναθέτουσα αρχή και 
ένα έλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

 

___________________________    ___________________________________  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Συμβατικού Αντικειμένου- Τίτλοι 
Συγγραμμάτων 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Αθέμιτος Ανταγωνισμός                                            Μιχαήλ -Θεόδωρος Μαρίνος  2015 2 

2 Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, 
Θεωρία-Νομολογία-
Υποδείγματα                          

Μ. Γεωργιάδου 2012 και το 
συμπλήρωμα 
του 2014 

6 

3 Αναγκαστική είσπραξη 
Δημοσίων Εσόδων κατά ΚΕΔΕ                                          

Δ. Τομαράς 2017 9 

4 Αποζημίωση από τροχαία 
αυτοκινητικά ατυχήματα 
τόμος Ι                      

Αθ.Κρητικός 2019 33 

5 Αποζημίωση από τροχαία 
αυτοκινητικά ατυχήματα - 
τόμος ΙΙ                             

Αθ.Κρητικός 2019 35 

6 Αστικές και Εμπορικές 
μισθώσεις                      

Ιωάννης Κατράς 2019 32 

7 Αστική Ευθύνη Δημοσίου                           Ν. Σοϊλεντάκης 2015 12 

8 Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)  ΤΟΜΟΣ Ι     

Ν.Τριάντος 2018 2 

9 Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)  ΤΟΜΟΣ ΙΙ     

Ν.Τριάντος 2018 2 

10 Ατομικά και Κοινωνικά 
Δικαιώματα                         

Σ. Βλαχόπουλος- Κ. 
Χρυσόγονος 

2017 3 

11 Ατομικό και συλλογικό 
Εργατικό Δίκαιο Επιτομή   

Ιωάννης Δ.Κουκιάδης 7η έκδ.2017 2 

12 Γενικές Αρχές Δημοσίου 
Δικαίου  

Γεραπετρίτης, Γώγος κλπ 2014 4 

13 Γενική Θεωρία θεμελιωδών 
δικαιωμάτων  

Ηλιοπούλου - Στράγγα 2018 4 

14 Γενικό Ενοχικό  Μ.Σταθόπουλος 2018 13 
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15 Γενικός Κανονισμός για την 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων  

Επιμέλεια Κοτσαλής - 
Μενουδάκος 

2018 4 

16 Δημόσιες συμβάσεις, 
Ν.4412/2016. Ερμηνεία 
κατ΄άρθρο 

Δ.Ράϊκος, 
Ε.ΒλάχουΕ.Σαββίδη 

2018 5 

17 Δημόσιες συμβάσεις, 
Ν.4412/2016 

Ε.Κουλουμπίνη, Η.Μάζος, 
Ι.Κίτσος 

2019 5 

18 Δημοσιονομική Διαφάνεια  Κ.Σαββαϊδου 2017 3 

19 Διαδικαστικά σφάλματα και 
ακύρωση των διοικητικών 
πράξεων                    

Κ. Γώγος 2017 3 

20 Δίκαιο Αλλοδαπών, κατ’ 
άρθρο ερμηνεία     

Θ. Τσιάτσιος 2017 14 

21 Δίκαιο Αναγκαστικής 
εκτελέσεως  τόμος Ι                          

Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 2017 8 

22 Δίκαιο Αναγκαστικής 
εκτελέσεως       τόμος       ΙΙ   
Ειδικό μέρος           

Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 2018 8 

23 Δίκαιο Αναγκαστικής 
Εκτέλεσης  Γενικό μέρος     
τόμος Ι  

Πελαγία ΓέσιουΦαλτσή 2η έκδ. 2017 18 

24 Δίκαιο Αναγκαστικής 
Εκτέλεσης  Ειδικό μέρος   
τομος ΙΙ α 

Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 3η έκδ.2018 29 

25 Δίκαιο Αναγκαστικής 
Εκτέλεσης  Ειδικό μέρος   
τομος ΙΙ β 

Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 2018 29 

26 Δίκαιο Ανηλίκων                        Χ.Δημόπουλος Κ.Κοσμάτος 3η έκδ. 2017 5 

27 Δίκαιο Δημοσίων συμβάσεων    Δ.Ράϊκος 2019 4 

28 Δίκαιο Διακριτικών 
Γνωρισμάτων                        

Μιχαήλ -Θεόδωρος Μαρίνος  2016 2 

29 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών   Σ.Ψυχομάνης 3η έκδ.2018 1 

30 Δίκαιο Κοινωνικής  
Ασφάλισης     

Π.Παπαρρηγοπούλου - 
Πεχλιβανίδη 

2019 8 

31 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Στεργίου 2017 16 

20PROC006743500 2020-05-21



 Σχέδιο Σύμβασης 

 

 
Σελίδα 120 

32 Δίκαιο προστασίας 
καταναλωτή  

Επιμ. Ε. Αλεξανδρίδου 3η έκδ. 2018 8 

33 Δίκαιο των Ποινικών 
Κυρώσεων                      

Καϊάφα - Μπιτζιλέκης - 
Συμεωνίδου      

2η έκδ.2016 6 

34 Δίκαιο Φορολογίας 
Εισοδήματος  

Γ.Μέντης 2018 13 

35 Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα 
διοικητικών δικαστηρίων                                                    

Π.Μαρινάκης 2017 7 

36 Διοικητικές κυρώσεις και 
θεμελιώδη δικαιώματα                                

Ι.Δημητρακόπουλος 2014 6 

37 Διοικητική Δικονομία - 
ερμηνεία κατ’ άρθρο   

Χ.Χρυσανθάκης 3η έκδ.2018 12 

38 Διοικητικό Δίκαιο   Α.Γέροντας, Σ.Λύτρας, 
Π.Παυλόπουλος, Γ.Σιούτη, 
Σ.Φλογαϊτης 

4η έκδ.2018 3 

39 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο  Π.Λαζαράτος 3η έκδ.2018 11 

40 Εγκλήματα κατά προσωπικών 
αγαθών          

Ε.Συμεωνίδου - Καστανίδου 3η έκδ.2016 3 

41 Εγκλήματα κατά της ζωής              Ε.Συμεωνίδου - Καστανίδου 2η έκδ.2001 3 

42 Εγχειρίδιο Διοικητικού 
Δικαίου Τόμοι Ι και ΙΙ   

Ε.Σπληλιωτόπουλος τόμος Ι 15η 
έκδ 2017 , 
τόμος ΙΙ 15η 
έκδ.2015 

4 

43 Εγχειρίδιο Πολιτικής 
Δικονομίας  

Νικόλαος Θ.Νίκας 3η έκδ. 2018 4 

44 Ειδικές διαδικασίες Πολιτικής 
Δικονομίας μετά τον ν. 
4335/2015                                                                 

Καλλιόπη Μακρίδου  2017 8 

45 Ειδικές Διαδκασίες κατά τον 
ΚΠολΔ 

Ν.Λεοντής 2017 3 

46 Ειδικό Μέρος του Ποινικού 
Κώδικα      

Ι.Φαρσεδάκης  -           Χρ. 
Σατλάνης 

2015 2 

47 Ειδικό Πειθαρχικό Δίκαιο                   Ν. Πανταζής, 2017 2017 2 

48 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι                                   
Τόμοι Ι-ΙΙ-ΙΙΙ                                  

Σ.Παύλου - Θ.Σάμιος 2020 54 

49 Εκούσια Δικαιοδοσία     Επιμ. Ν.Λεοντής 2018 19 
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50 Εκούσια Δικαιοδοσία Ι.Σπυριδάκης 2019 7 

51 Ελεγκτικό Συνέδριο και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση    

Επιμέλεια Γ.Μαραγκού 2017 3 

52 Εμβάθυνση στην Ποινική 
Δικονομία      

Λάμπρος Χ.Μαργαρίτης,  2006 3 

53 Εμπορικές εταιρίες  Ν.Ρόκας 9η έκδ.2019 22 

54 Ενστάσεις στην πολιτική δίκη   Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 2018 16 

55 Επιτομή Φορολογικού Δκαίου Β. Αθανασάκη 2018 2018 1 

56 Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές 
εργασιακές σχέσεις   

Δ.Ζερδελής 4η έκδ.2019 33 

57 Ερμηνεία ΚΕΔΕ Ν.Δ. 356/1974 
και η ανακοπή του ΚΔΔ, 
άρθρ. 216-230     

Α.       Γέροντας- Α. Ψάλτης 3η έκδ. 2016 22 

58 Ερμηνεία Κώδικα πολιτικής 
δικονομίας  τόμοι Ι -ΙΙ  

Μ.Μαργαρίτης    - 
Α.Μαργαρίτη 

2018 11 

59 Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Δικονομία                

Νικ.Θ.Νίκας     -               
Ευγενία Ρ.Σαχπεκίδου 

2016 8 

60 Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
& Ποινικό Δίκαιο                              
Ερμηνεία και εφαρμογή των 
άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ    

Επιμ. Λ.Κοτσαλής 2014 14 

61 Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
ερμηνεία κατ΄αρθρο 

Διευθ.έκδοσηςΛ.Α.Σισιλιάνος 
2017 

2η έκδ.2017 20 

62 Ευρωπαϊκό Δίκαιο  Ε.Σαχπεκίδου 2η έκδ.2013 1 

63 Ευρωπαϊκό Φορολογικό και 
Τελωνειακό Δίκαιο                                                                

Κ. Φινοκαλιώτης, 2015 2015 4 

64 Η αγωγή στη Διοικητική Δίκη Επιμέλεια Δ.Εμμανουηλίδης 2019 10 

65 Η αιτιολογία των διοικητικών 
πράξεων και ο ακυρωτικός 
δικαστικός έλεγχος   

Μ.Πικραμένος 2012 2012 3 

66 Η ανακοπή κατά διαταγής 
πληρωμής  

Στέφανος Στ.Πανταζόπουλος 4η έκδ. 2019 25 

67 Η απόδειξη ενώπιον των 
Τακτικών Διοικητικών 

Π.Γιαννακάκης ,2019 2019 8 
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δικαστηρίων 

68 Η απόδειξη στην πολιτική 
δίκη        

Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 2019 16 

69 Η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α                        Κ.Δ. Λαναράς,  4η έκδ. 2019 13 

70 Η διάρκεια της προσωρινής 
κράτησης  και η διαδικασία 
ελέγχου της                                

Β.Αδάμπας 2016 14 

71 Η Δικονομία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου    

Α.Αρχοντάκη,  2019 1 

72 Η ενδικοφανής προσφυγή                           Σ. Κυβέλος, 2η έκδ. 2016  3 

73 Η κατάργηση της διοικητικής 
δίκης  

Ε.Πρεβεδούρου 2012 6 

74 Η ποινική αντιμετώπιση του 
ιατρικού σφάλματος  

Β.Σακελλαροπούλου 2η έκδ.2011 6 

75 Η ποινική ευθύνη των 
Υπουργών  

Π.Μαντζούφας - 
Λ.Μαργαρίτης - 
Ε.Συμεωνίδου 

2014 4 

76  Η προβολή ισχυρισμών στις 
διοικητικές διαφορές ουσίας  

Ν.Πανταζής 2018 9 

77 Η συμμετοχή του τρίτου στη 
Διοικητική Δίκη (Παρέμβαση-
Τριτανακοπή)                                  

 Ε. Παυλίδου 2017 6 

78 Η συμμόρφωση της 
Διοίκησης στις ακυρωτικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας και των 
Διοικητικών Δικαστηρίων                                              

Σ.Καλογήρου 2015 1 

79 Η σχέση Πολιτικής 
Δικονομίας και Δικονομίας 
του ΣτΕ 

Ι.Καστανάς 2019 1 

80 Θεμελιώδη δικαιώματα                     Σ. Βλαχόπουλος 2017 8 

81  Κοινωνική ασφάλιση                                                        Ε. Γαληνού, Χ. Πόνη 2016 6 

82 Κοινώς Επικίνδυνα 
Εγκλήματα                                        

Μ. Καϊάφα   3η έκδ.2015 3 

83 Κτηματολογικές εγγραφές  Γ.Μαγουλάς 4η έκδ. 2019 15 
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84 Κώδικας  Ποινικής Δικονομίας       Λάμπρος Μαργαρίτης    14η έκδ. 
2019 

3 

85 Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας ερμηνεία 
κατ΄αρθρ 

Β.Γκέρτσος , Ε.Πρεβεδούρου, 
Δ.Πυργάκης 

2019 20 

86 Κώδικας Διοικητικής 
Δικονομίας κατ’ άρθρο 
ερμηνεία                                                            

Β. Μωυσίδης 6η έκδ. 2017 10 

87 Κώδικας Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων   

Ν.Πανταζής 2018 17 

88 Κώδικας ποινικής δικονομίας 
- Ερμηνεία κατ΄αρθρο (άρθρα 
1-95) & Ενημερωτικό 
Συμπλήρωμα   τομ.Ι 

Χ.Σεβαστίδης 2011 18 

89 Κώδικας ποινικής δικονομίας 
- Ερμηνεία κατ΄αρθρο Τόμος  
ΙΙ  

Χ.Σεβαστίδης 2012 19 

90 Κώδικας ποινικής δικονομίας 
- Ερμηνεία κατ΄άρθρο Τόμος 
ΙΙΙ 

Χ.Σεβαστίδης 2015 19 

91 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
(ερμηνεία κατ΄αρθρο)     
τομος Ι (άρθρ. 1-461)                                                 

Επιμ. Λάμπρος Μαργαρίτης    2η έκδ. 2018 27 

92 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
(ερμηνεία κατ΄αρθρο)       
ΤΟΜΟΣ ΙΙ (άρθρ.462-603)                                                       

Επιμ. Λάμπρος Μαργαρίτης    2η έκδ.2018 26 

93 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
Νομολογία κατ΄αρθρο 

Νικ.Κ.Ανδρουλάκης 2019 20 

94 Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας  Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ  I     

Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 2019 2 

95 Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας  Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ ΙΙ     

Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 2019 2 

96 Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) 
κατ' άρθρο ερμηνεία  

Ν. Μπάρμπας 2η έκδ.2018 13 

97 Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας               

επιμέλεια Γ. Μέντης, Β. 
Μιχελινάκης 

2016 4 

98 Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας 

Φωτόπουλος - Βραχάτη 2018 15 
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99 Μεταναστευτικό δίκαιο και 
δίκαιο ιθαγένειας                                         

 Ε. Σταυρουλάκη 2016 10 

100 Ναρκωτικά (κατ΄άρθροερμην. 
Ν.4139/2013) 

Λ.Κοτσαλής, Μ.Μαργαρίτης, 
Ι.Φαρσεδάκης 

2006 3 

101 Νομολογιακές εφαρμογές 
ειδικών ποινικών νόμων 

Επιμ. Μ. Καϊάφα - Γκάντι , 
Ε.Συμεωνίδου 

2η έκδ.2019 6 

102 Ο Νέος Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας                                               

Θ.Δαλακούρας 2η έκδ.2020 7 

103 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας                                                Α.Χαραλαμπάκης 2η έκδ. 2020 1 

104 Ο Προσδιορισμός της ποινής 
στα στάδια της επιμέτρησης 
και της έκτισης                 

Π.Βρυνιώτης 2019 15 

105 Ο προσυμβατικός έλεγχος 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο  

Ε.Καραθανασόπουλος 2010 2 

106 Ο Χάρτης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ε.Ε.     

Β.Γ.Τζέμος 2η έκδ.2019 21 

107 Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί 
στην ποινική δίκη   

Κ.Χατζηϊωάννου 2017 11 

108 Οι χρήσεις γης, το γενικό 
πολεοδομικό σχέδιο και η 
ζώνη οικιστικού ελέγχου  

Δ.Μέλισσας 2019 2 

109 Ομοδικία και Συμμετοχή 
τρίτων στην πολιτική δίκη 
(2018)                                                                                     

Επιμ.Οικονόμου 2018 9 

110 Οργανωμένο έγκλημα και 
τρομοκρατία  

Ε.Συμεωνίδου 2η έκδ.2017 2 

111 Παραγραφές  Κ.Ρίζος 2019 7 

112 Παραγραφές υπέρ και κατά 
του Δημοσίου  

Β.Ανδρουλάκης 2019 17 

113 Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων 
Υπαλλήλων                               

Ν. Πανταζής 2015 5 

114 Ποινική Δικονομία                                     Α.Παπαδαμάκης 2019 23 

115 Ποινική Δικονομία                                      Κ.Φράγκος 2020 29 

116 Ποινικό Δίκαιο (Γενικό 
Μέρος)      

Λεων. Κοτσαλής 2η έκδ. 2013 1 

117 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο                                           Α.Καρράς 6η έκδ. 2019 6 
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118 Ποινικός Κώδικας                  Λεων. Κοτσαλής 17η έκδ. 
2019 

2 

119 Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία - 
Εφαρμογή    

Μ.Μαργαρίτης            
Αρεοπαγίτης ε.τ. - 
Α.Μαργαρίτη Δικηγόρος 

4η έκδ.2020 54 

120 Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία 
και Νομολογία   

Κ.Φράγκος 2020 23 

121 Ποινολογία Λ.Μαργαρίτης - 
Ν.Παρασκευόπουλος - 
Γ.Νιούσαλης 

8η έκδ. 2016 10 

122 Πρακτική Εφαρμογή Ποινικής 
Δικονομίας 

Χ.Μαστοραντωνάκης, 
Σ.Μπουγιούκος, Σ.Παππάς 

2018 14 

123 Προβολή ισχυρισμών 
αντισυνταγματικότητας  

Σ.Χριστοφορίδου 2019 3 

124 Προσφυγικό δίκαιο 
(Ερμηνεία-Διαγράμματα-
Υποδείγματα)                                                 

Μ.Ν.Μαρούδα, Β.Σαράντη 2016 6 

125 Πτωχευτικό Δίκαιο  Λάμπρος Κοτσίρης 10η έκδ.2017 11 

126 Στοιχεία δικαίου Κοινωνικής 
Ασφάλισης  

Χ.Πόνη 2019 10 

127 Στοιχεία Ενωσιακού Δικαίου 
και της ενσωμάτωσης του 
στην ελληνική κοινωνία    

Μ. Καϊάφα   2η έκδ. 2019 2 

128 Συμβάσεις μεταφοράς - 
Ευθύνη των μεταφορέων  και 
διαδίκτυο    

Γεώργιος Ζέκος 2η έκδ. 2017 2 

129 Συμβούλιο της Επικρατείας Επιμέλεια Χρυσανθάκης 2012 10 

130 Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ , 
ερμηνεία κατ΄αρθρο 

Επιμ.Β.Χριστιανός 2012 2012 17 

131 Σύνταγμα κατ’ άρθρο 
ερμηνεία  

Φ.Σπυρόπουλος, 
Ξ.Κοντιάδης, Χ.Ανθόπουλος, 
Γ.Γεραπετρίτης 

2017 22 

132 Σύντομη ερμηνεία  Αστικού 
Κώδικα Τομος Ι   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος Σ.Γεωργιάδης 2010 6 

133 Σύντομη ερμηνεία  Αστικού 
Κώδικα Τομος  ΙΙ   ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΝ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος Σ.Γεωργιάδης 2013 6 
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134 Τακτική διαδικασία στα 
α΄βάθμια δικαστήρια    
άρθρα 208-320 ΚΠολΔ 

Καλλιόπη Μακρίδου  2019 14 

135 Το αδίκημα της μη καταβολής 
χρεών προς το Δημόσιο                                                                          

Β.Αδάμπας 2018 13 

136 Το έννομο συμφέρον στη 
δίκη ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας                                 

Δ. Πυργάκης, 2017 2017 4 

137 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης 
εταιρίας 

Ε.Περάκης 6η έκδ.2019 11 

138 Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Επιμέλεια Χρυσανθάκη, 
Παπαθωμά 

2015 2 

139 Υποδείγματα Ποινικού 
Δικαίου   Ι τόμος         

Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 3 

140 Υποδείγματα Ποινικού 
Δικαίου   ΙΙς τόμος         

Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 3 

141 Φορολογικά συστήματα (ΚΒΣ 
ΚΦΑΣ ΕΛΠ)                                 

Γ. Μέντης 2017 6 

142 Φορολογικό Δίκαιο                                        Κ. Φινοκαλιώτης 5η έκδ. 2014 2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Οικονομική Προσφορά 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

1 Αθέμιτος Ανταγωνισμός Μιχαήλ -Θεόδωρος Μαρίνος 2015 2 
  

2 Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, 
Θεωρία-Νομολογία-Υποδείγματα Μ. Γεωργιάδου 

2012 και το 
συμπλήρωμα 

του 2014 
6 

  

3 Αναγκαστική είσπραξη Δημοσίων 
Εσόδων κατά ΚΕΔΕ Δ. Τομαράς 2017 9 

  

4 Αποζημίωση από τροχαία 
αυτοκινητικά ατυχήματα τόμος Ι Αθ.Κρητικός 2019 33 

  

5 Αποζημίωση από τροχαία 
αυτοκινητικά ατυχήματα - τόμος ΙΙ Αθ.Κρητικός 2019 35 

  

6 Αστικές και Εμπορικές μισθώσεις Ιωάννης Κατράς 2019 32 
  

7 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Ν. Σοϊλεντάκης 2015 12 
  

8 Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)  ΤΟΜΟΣ Ι Ν.Τριάντος 2018 2 

  

9 Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία 
κατ΄αρθρο)  ΤΟΜΟΣ ΙΙ Ν.Τριάντος 2018 2 

  

10 Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Σ. Βλαχόπουλος- Κ. 
Χρυσόγονος 2017 3 
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11 Ατομικό και συλλογικό Εργατικό 
Δίκαιο Επιτομή Ιωάννης Δ.Κουκιάδης 7η έκδ.2017 2 

  

12 Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου Γεραπετρίτης, Γώγος κλπ 2014 4 
  

13 Γενική Θεωρία θεμελιωδών 
δικαιωμάτων Ηλιοπούλου - Στράγγα 2018 4 

  

14 Γενικό Ενοχικό Μ.Σταθόπουλος 2018 13 
  

15 
Γενικός Κανονισμός για την 

προστασία των προσωπικών 
δεδομένων 

Επιμέλεια Κοτσαλής - 
Μενουδάκος 2018 4 

  

16 Δημόσιες συμβάσεις, 
Ν.4412/2016. Ερμηνεία κατ΄άρθρο 

Δ.Ράϊκος, Ε.Βλάχου 
Ε.Σαββίδη 2018 5 

  

17 Δημόσιες συμβάσεις, Ν.4412/2016 Ε.Κουλουμπίνη, Η.Μάζος, 
Ι.Κίτσος 2019 5 

  

18 Δημοσιονομική Διαφάνεια Κ.Σαββαϊδου 2017 3 
  

19 
Διαδικαστικά σφάλματα και 
ακύρωση των διοικητικών 

πράξεων 
Κ. Γώγος 2017 3 

  

20 Δίκαιο Αλλοδαπών, κατ’ άρθρο 
ερμηνεία Θ. Τσιάτσιος 2017 14 

  

21 Δίκαιο Αναγκαστικής εκτελέσεως  
τόμος Ι Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 2017 8 
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22 Δίκαιο Αναγκαστικής εκτελέσεως       
τόμος       ΙΙ   Ειδικό μέρος Νικόλαος Θ.Νίκας 2η έκδ. 2018 8 

  

23 Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης  
Γενικό μέρος     τόμος Ι Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 2η έκδ. 2017 18 

  

24 Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης  
Ειδικό μέρος   τομος ΙΙα Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 3η έκδ.2018 29 

  

25 Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης  
Ειδικό μέρος   τομος ΙΙβ Πελαγία Γέσιου Φαλτσή 2018 29 

  

26 Δίκαιο Ανηλίκων Χ.Δημόπουλος  Κ.Κοσμάτος 3η έκδ. 2017 5 
  

27 Δίκαιο Δημοσίων συμβάσεων Δ.Ράϊκος 2019 4 
  

28 Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων Μιχαήλ -Θεόδωρος Μαρίνος 2016 2 
  

29 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Σ.Ψυχομάνης 3η έκδ.2018 1 
  

30 Δίκαιο Κοινωνικής  Ασφάλισης Π.Παπαρρηγοπούλου - 
Πεχλιβανίδη 2019 8 

  

31 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Στεργίου 2017 16 
  

32 Δίκαιο προστασίας καταναλωτή Επιμ. Ε. Αλεξανδρίδου 3η έκδ. 2018 8 
  

33 Δίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων Καϊάφα - Μπιτζιλέκης - 
Συμεωνίδου 2η έκδ.2016 6 

  

34 Δίκαιο Φορολογίας Εισοδήματος Γ.Μέντης 2018 13 
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35 Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα 
διοικητικών δικαστηρίων Π.Μαρινάκης 2017 7 

  

36 Διοικητικές κυρώσεις και 
θεμελιώδη δικαιώματα Ι.Δημητρακόπουλος 2014 6 

  

37 Διοικητική Δικονομία - ερμηνεία 
κατ’ άρθρο Χ.Χρυσανθάκης 3η έκδ.2018 12 

  

38 Διοικητικό Δίκαιο 
Α.Γέροντας, Σ.Λύτρας, 

Π.Παυλόπουλος, Γ.Σιούτη, 
Σ.Φλογαϊτης 

4η έκδ.2018 3 
  

39 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο Π.Λαζαράτος 3η έκδ.2018 11 
  

40 Εγκλήματα κατά προσωπικών 
αγαθών Ε.Συμεωνίδου - Καστανίδου 3η έκδ.2016 3 

  

41 Εγκλήματα κατά της ζωής Ε.Συμεωνίδου - Καστανίδου 2η έκδ.2001 3 
  

42 Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου 
Τόμοι Ι και ΙΙ Ε.Σπληλιωτόπουλος 

τόμος Ι 15η 
έκδ 2017 , 

τόμος ΙΙ 15η 
έκδ.2015 

4 
  

43 Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας Νικόλαος Θ.Νίκας 3η έκδ. 2018 4 
  

44 Ειδικές διαδικασίες Πολιτικής 
Δικονομίας μετά τον ν. 4335/2015 Καλλιόπη Μακρίδου 2017 8 

  

45 Ειδικές Διαδκασίες κατά τον ΚΠολΔ Ν.Λεοντής 2017 3 
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46 Ειδικό Μέρος του Ποινικού Κώδικα Ι.Φαρσεδάκης  -           Χρ. 
Σατλάνης 2015 2 

  

47 Ειδικό Πειθαρχικό Δίκαιο Ν. Πανταζής, 2017 2017 2 
  

48 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι                                   
Τόμοι Ι-ΙΙ-ΙΙΙ Σ.Παύλου - Θ.Σάμιος 2020 54 

  

49 Εκούσια Δικαιοδοσία Επιμ. Ν.Λεοντής 2018 19 
  

50 Εκούσια Δικαιοδοσία Ι.Σπυριδάκης 2019 7 
  

51 Ελεγκτικό Συνέδριο και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Επιμέλεια Γ.Μαραγκού 2017 3 

  

52 Εμβάθυνση στην Ποινική 
Δικονομία Λάμπρος Χ.Μαργαρίτης, 2006 3 

  

53 Εμπορικές εταιρίες Ν.Ρόκας 9η έκδ.2019 22 
  

54 Ενστάσεις στην πολιτική δίκη Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 2018 16 
  

55 Επιτομή Φορολογικού Δκαίου Β. Αθανασάκη 2018 2018 1 
  

56 Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές 
εργασιακές σχέσεις Δ.Ζερδελής 4η έκδ.2019 33 

  

57 Ερμηνεία ΚΕΔΕ Ν.Δ. 356/1974 και 
η ανακοπή του ΚΔΔ, άρθρ. 216-230 Α.       Γέροντας- Α. Ψάλτης 3η έκδ. 2016 22 

  

58 Ερμηνεία Κώδικα πολιτικής 
δικονομίας  τόμοι Ι -ΙΙ 

Μ.Μαργαρίτης    - 
Α.Μαργαρίτη 2018 11 
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59 Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία Νικ.Θ.Νίκας     -               
Ευγενία Ρ.Σαχπεκίδου 2016 8 

  

60 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου & Ποινικό Δίκαιο                              

Ερμηνεία και εφαρμογή των 
άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ 

Επιμ. Λ.Κοτσαλής 2014 14 
  

61 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου, ερμηνεία 
κατ΄αρθρο 

Διευθ.έκδοσης 
Λ.Α.Σισιλιάνος 2017 2η έκδ.2017 20 

  

62 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ε.Σαχπεκίδου 2η έκδ.2013 1 
  

63 Ευρωπαϊκό Φορολογικό και 
Τελωνειακό Δίκαιο Κ. Φινοκαλιώτης, 2015 2015 4 

  

64 Η αγωγή στη Διοικητική Δίκη Επιμέλεια Δ.Εμμανουηλίδης 2019 10 
  

65 
Η αιτιολογία των διοικητικών 

πράξεων και ο ακυρωτικός 
δικαστικός έλεγχος 

Μ.Πικραμένος 2012 2012 3 
  

66 Η ανακοπή κατά διαταγής 
πληρωμής Στέφανος Στ.Πανταζόπουλος 4η έκδ. 2019 25 

  

67 Η απόδειξη ενώπιον των Τακτικών 
Διοικητικών δικασςτηρίων Π.Γιαννακάκης ,2019 2019 8 

  

68 Η απόδειξη στην πολιτική δίκη Επιμ. Π.Κατσιρουμπας 2019 16 
  

69 Η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α Κ.Δ. Λαναράς, 4η έκδ. 2019 13 
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70 
Η διάρκεια της προσωρινής 
κράτησης  και η διαδικασία 

ελέγχου της 
Β.Αδάμπας 2016 14 

  

71 Η Δικονομία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου Α.Αρχοντάκη, 2019 1 

  

72 Η ενδικοφανής προσφυγή Σ. Κυβέλος, 2η έκδ. 2016 3 
  

73 Η κατάργηση της διοικητικής δίκης Ε.Πρεβεδούρου 2012 6 
  

74 Η ποινική αντιμετώπιση του 
ιατρικού σφάλματος Β.Σακελλαροπούλου 2η έκδ.2011 6 

  

75 Η ποινική ευθύνη των Υπουργών 
Π.Μαντζούφας - 
Λ.Μαργαρίτης - 
Ε.Συμεωνίδου 

2014 4 
  

76 Η προβολή ισχυρισμών στις 
διοικητικές διαφορές ουσίας Ν.Πανταζής 2018 9 

  

77 
Η συμμετοχή του τρίτου στη 

Διοικητική Δίκη (Παρέμβαση-
Τριτανακοπή) 

Ε. Παυλίδου 2017 6 
  

78 

Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις 
ακυρωτικές αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και 
των Διοικητικών Δικαστηρίων 

Σ.Καλογήρου 2015 1 
  

79 Η σχέση Πολιτικής Δικονομίας και 
Δικονομίας του ΣτΕ Ι.Καστανάς 2019 1 
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80 Θεμελιώδη δικαιώματα Σ. Βλαχόπουλος 2017 8 
  

81 Κοινωνική ασφάλιση Ε. Γαληνού, Χ. Πόνη 2016 6 
  

82 Κοινώς Επικίνδυνα Εγκλήματα Μ. Καϊάφα 3η έκδ.2015 3 
  

83 Κτηματολογικές εγγραφές Γ.Μαγουλάς 4η έκδ. 2019 15 
  

84 Κώδικας  Ποινικής Δικονομίας Λάμπρος Μαργαρίτης 14η έκδ. 2019 3 
  

85 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 
ερμηνεία κατ΄αρθρ 

Β.Γκέρτσος , 
Ε.Πρεβεδούρου, Δ.Πυργάκης 2019 20 

  

86 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 
κατ’ άρθρο ερμηνεία Β. Μωυσίδης 6η έκδ. 2017 10 

  

87 Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων Ν.Πανταζής 2018 17 

  

88 

Κώδικας ποινικής δικονομίας - 
Ερμηνεία κατ΄αρθρο (άρθρα 1-95) 

& Ενημερωτικό Συμπλήρωμα   
τομ.Ι 

Χ.Σεβαστίδης 2011 18 
  

89 Κώδικας ποινικής δικονομίας - 
Ερμηνεία κατ΄αρθρο Τόμος  ΙΙ Χ.Σεβαστίδης 2012 19 

  

90 Κώδικας ποινικής δικονομίας - 
Ερμηνεία κατ΄άρθρο Τόμος ΙΙΙ Χ.Σεβαστίδης 2015 19 

  

91 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
(ερμηνεία κατ΄αρθρο)     τομος Ι 

Επιμ. Λάμπρος Μαργαρίτης 2η έκδ. 2018 27 
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(άρθρ. 1-461) 

92 
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 

(ερμηνεία κατ΄αρθρο)       ΤΟΜΟΣ ΙΙ 
(άρθρ.462-603) 

Επιμ. Λάμπρος Μαργαρίτης 2η έκδ.2018 26 
  

93 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
Νομολογία κατ΄αρθρο Νικ.Κ.Ανδρουλάκης 2019 20 

  

94 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας  
Ερμηνεία κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ  I Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 2019 2 

  

95 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας  
Ερμηνεία κατ΄αρθρο ΤΟΜΟΣ ΙΙ Χ.Απαλαγάκη 6η έκδ. 2019 2 

  

96 
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 

(Ν. 4172/2013) κατ' άρθρο 
ερμηνεία 

Ν. Μπάρμπας 2η έκδ.2018 13 
  

97 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας επιμέλεια Γ. Μέντης, Β. 
Μιχελινάκης 2016 4 

  

98 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Φωτόπουλος - Βραχάτη 2018 15 
  

99 Μεταναστευτικό δίκαιο και δίκαιο 
ιθαγένειας Ε. Σταυρουλάκη 2016 10 

  

100 Ναρκωτικά (κατ΄άρθρο ερμην. 
Ν.4139/2013) 

Λ.Κοτσαλής, Μ.Μαργαρίτης, 
Ι.Φαρσεδάκης 2006 3 

  

101 Νομολογιακές εφαρμογές ειδικών 
ποινικών νόμων 

Επιμ. Μ. Καϊάφα - Γκάντι , 
Ε.Συμεωνίδου 2η έκδ.2019 6 
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102 Ο Νέος Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας Θ.Δαλακούρας 2η έκδ.2020 7 

  

103 Ο Νέος Ποινικός Κώδικας Α.Χαραλαμπάκης 2η έκδ. 2020 1 
  

104 
Ο Προσδιορισμός της ποινής στα 
στάδια της επιμέτρησης και της 

έκτισης 
Π.Βρυνιώτης 2019 15 

  

105 Ο προσυμβατικός έλεγχος από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο Ε.Καραθανασόπουλος 2010 2 

  

106 Ο Χάρτης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ε.Ε. Β.Γ.Τζέμος 2η έκδ.2019 21 

  

107 Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί στην 
ποινική δίκη Κ.Χατζηϊωάννου 2017 11 

  

108 
Οι χρήσεις γης, το γενικό 

πολεοδομικό σχέδιο και η ζώνη 
οικιστικού ελέγχου 

Δ.Μέλισσας 2019 2 
  

109 Ομοδικία και Συμμετοχή τρίτων 
στην πολιτική δίκη (2018) Επιμ.Οικονόμου 2018 9 

  

110 Οργανωμένο έγκλημα και 
τρομοκρατία Ε.Συμεωνίδου 2η έκδ.2017 2 

  

111 Παραγραφές Κ.Ρίζος 2019 7 
  

112 Παραγραφές υπέρ και κατά του 
Δημοσίου Β.Ανδρουλάκης 2019 17 
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113 Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων 
Υπαλλήλων Ν. Πανταζής 2015 5 

  

114 Ποινική Δικονομία Α.Παπαδαμάκης 2019 23 
  

115 Ποινική Δικονομία Κ.Φράγκος 2020 29 
  

116 Ποινικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) Λεων. Κοτσαλής 2η έκδ. 2013 1 
  

117 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Α.Καρράς 6η έκδ. 2019 6 
  

118 Ποινικός Κώδικας Λεων. Κοτσαλής 17η έκδ. 2019 2 
  

119 Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία - 
Εφαρμογή 

Μ.Μαργαρίτης            
Αρεοπαγίτης ε.τ. - 

Α.Μαργαρίτη Δικηγόρος 
4η έκδ.2020 54 

  

120 Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία και 
Νομολογία Κ.Φράγκος 2020 23 

  

121 Ποινολογία 
Λ.Μαργαρίτης - 

Ν.Παρασκευόπουλος - 
Γ.Νιούσαλης 

8η έκδ. 2016 10 
  

122 Πρακτική Εφαρμογή Ποινικής 
Δικονομίας 

Χ.Μαστοραντωνάκης, 
Σ.Μπουγιούκος, Σ.Παππάς 2018 14 

  

123 Προβολή ισχυρισμών 
αντισυνταγματικότητας Σ.Χριστοφορίδου 2019 3 

  

124 Προσφυγικό δίκαιο (Ερμηνεία-
Διαγράμματα-Υποδείγματα) Μ.Ν.Μαρούδα, Β.Σαράντη 2016 6 
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125 Πτωχευτικό Δίκαιο Λάμπρος Κοτσίρης 10η έκδ.2017 11 
  

126 Στοιχεία δικαίου Κοινωνικής 
Ασφάλισης Χ.Πόνη 2019 10 

  

127 
Στοιχεία Ενωσιακού Δικαίου και 

της ενσωμάτωσης του στην 
ελληνική κοινωνία 

Μ. Καϊάφα 2η έκδ. 2019 2 
  

128 Συμβάσεις μεταφοράς - Ευθύνη 
των μεταφορέων  και διαδίκτυο Γεώργιος Ζέκος 2η έκδ. 2017 2 

  

129 Συμβούλιο της Επικρατείας Επιμέλεια Χρυσανθάκης 2012 10 
  

130 Συνθήκη ΕΕ και ΣΛΕΕ , ερμηνεία 
κατ΄αρθρο Επιμ.Β.Χριστιανός 2012 2012 17 

  

131 Σύνταγμα κατ’ άρθρο ερμηνεία 
Φ.Σπυρόπουλος, 

Ξ.Κοντιάδης, Χ.Ανθόπουλος, 
Γ.Γεραπετρίτης 

2017 22 
  

132 
Σύντομη ερμηνεία  Αστικού 

Κώδικα Τομος Ι   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος Σ.Γεωργιάδης 2010 6 
  

133 
Σύντομη ερμηνεία  Αστικού 

Κώδικα Τομος  ΙΙ   ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΝ 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 

Απόστολος Σ.Γεωργιάδης 2013 6 
  

134 
Τακτική διαδικασία στα α΄βάθμια 

δικαστήρια    άρθρα 208-320 
ΚΠολΔ 

Καλλιόπη Μακρίδου 2019 14 
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135 Το αδίκημα της μη καταβολής 
χρεών προς το Δημόσιο Β.Αδάμπας 2018 13 

  

136 
Το έννομο συμφέρον στη δίκη 
ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας 
Δ. Πυργάκης, 2017 2017 4 

  

137 Το νέο δίκαιο της ανώνυμης 
εταιρίας Ε.Περάκης 6η έκδ.2019 11 

  

138 Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Επιμέλεια Χρυσανθάκη, 
Παπαθωμά 2015 2 

  

139 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου   Ι 
τόμος Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 3 

  

140 Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου   ΙΙς 
τόμος Επιμ. Λ.Μαργαρίτης 2017 3 

  

141 Φορολογικά συστήματα (ΚΒΣ ΚΦΑΣ 
ΕΛΠ) Γ. Μέντης 2017 6 

  

142 Φορολογικό Δίκαιο Κ. Φινοκαλιώτης 5η έκδ. 2014 2 
  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

[Αριθμητικώς και ολογράφως] 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090287617
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): http://www.esdi.gr
Πόλη: θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οδός και αριθμός: Τέρμα Ικάρων Φοίνικας Καλαμαριά
Ταχ. κωδ.: 57001
Αρμόδιος επικοινωνίας: Ράμτσιου Ευδοκία
Τηλέφωνο: 2310494109 2310494104
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: symvaseis@esdi.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΕ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Σύντομη περιγραφή:
Προμήθεια Νομικών Συγγραμμάτων για τους σπουδαστές της ΚΕ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς 
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

20PROC006743500 2020-05-21



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 4

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

20PROC006743500 2020-05-21



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 6

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

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

20PROC006743500 2020-05-21



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 13

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 
εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

20PROC006743500 2020-05-21



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 24

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

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

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

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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