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Θέμα: «Πρόσκληση  υποβολής προσφοράς για την προμήθεια βιβλίων – συγγραμμάτων για τις ανάγκες 

της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» 

 

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια βιβλίων – συγγραμμάτων 

σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος και έως του ποσού των  ευρώ (4.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.   

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της προσφυγής στην απευθείας ανάθεση  

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής σε ευρώ. Προσφορές δύναται να 

υποβληθούν για μέρος της παρούσας προμήθειας και η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί σε 

περισσότερους του ενός υποψηφίους ανάδοχους, βάσει χαμηλότερης τιμής στη συνολική ανά 

βιβλίο αξία.  

 

Επιπροσθέτως, πέραν της οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να προσκομισθούν τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

• Καταστατικό της εταιρείας ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

•  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον 

είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους(άρθρο 80 

παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. ή 

Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δε συντρέχουν οι λόγοι 
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αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η προαναφερόμενη 

Υπεύθυνη δήλωση στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε) υποβάλλεται από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, 

όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). Η Υπεύθυνη δήλωση 

γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την παρούσα πρόσκληση (άρθρο 80 παρ.12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019. 

• Νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή. 

 

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν το αργότερο έως την     

Παρασκευή 26.06.2020 στο email: dfs@aead.gr .  

 

Η ανάδοχος εταιρεία επιβαρύνεται (α) με κράτηση 0,07% επί του ποσού χωρίς ΦΠΑ υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013 / 2011, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει), επί της οποίας κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ` αυτού εισφορά 20% 

υπέρ ΟΓΑ και (β) με κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Ν.4412/2016), επί της οποίας κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ` αυτού 

εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ.  

Στην καθαρή αξία επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις και γίνεται παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος 4% για πώληση σε εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 64 

του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α`/23.7.2013). Τέλος, ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει 

το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, η εταιρεία τηρεί τις υποχρεώσεις 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 ΒΙΒΛΙΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
      Τίτλος συγγράμματος  / συγγραφέας /   έτος έκδοσης / αντίτυπα 

 

� Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, Δημ Ράικος, 2019 (τεμ.2) 

� Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Συντάγματος, Σπυροπούλου κλπ, 2017 (τεμ.2) 

� Ερμηνεία ποινικού κώδικα, Φράγκου, 2019 (τεμ.2) 

� Ερμηνεία ποινικής δικονομίας, Φράγκου. 2019 (τεμ.2) 

� Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, εγχειρίδιο για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, 

Επικαιροποιημένο με τον ν.4624/2019, Βασ. Α. Σωτηρόπουλος, Β’ έκδοση (τεμ.2) 

� Σύγχρονη νομοθεσία πολυκώδικας 41, Νομοθετήματα, Ιανουάριος 2020 (τεμ. 1) 

� Υπαλληλικός Κώδικας -  Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Τζιράκη, Αργυρός, Γαλάνη κλπ, 2018 (τεμ.3) 

� Διοικητική Δικονομία - Ερμηνεία κατ΄ άρθρο, Χρυσανθάκης Ζολώτας, Καλογήρου κλπ, 2018 (τεμ.3) 

� Πτωχευτικό δίκαιο, Περράκης, 2017 (τεμ.1) 

� Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Αλεξανδρίδου, 2019 (τεμ.1) 

� Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας-Ερμηνεία κατ’ ‘άρθρο (2 τόμοι), Απαλαγάκη, 2019 (τεμ.1) 

� Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Τόμος Ι, Σπηλιωτόπουλος, 2017 (τεμ.3) 

� Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Τόμος ΙΙ, Σπηλιωτόπουλος, 2015 (τεμ.3) 

� Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πλιάκος, 2018, (τεμ.1) 

� Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Τζέκος, Βλαχογιάννης, 2019, (τεμ.1) 

� 4 Κώδικες ΣΥΝ 53, Καρατζά, 2019 (τεμ.3) 

� Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, Λαζαράτος, Γ’ έκδοση 2018 (τεμ.2) 

� Κώδικας Διοικητικής διαδικασίας, Β. Γκέρτσου κλπ, 2019 (τεμ.3) 

� Το έννομο συμφέρον στη Δίκη ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, Πυργάκης, 2017 (τεμ.1) 

� Παραγραφές Υπέρ και Κατά του Δημοσίου, Ανδρουλάκης κλπ, 2018 (τεμ.1) 

� Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων, Νικ. Πανταζής, 2015 (τεμ.3) 

� Ειδικό Πειθαρχικό δίκαιο, Νικ. Πανταζής, 2017 (τεμ.3) 

� Ερμηνεία Α.Κ, Τριάντος, 2018 (τεμ.2) 

� Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ερμηνεία κατ’ άρθρο, Σισιλιάνος, Β’ έκδοση 2017 

(τεμ.1)  

� Δημόσιες Συμβάσεις (ερμηνεία Ν.4412/16 – τόμος Ι, Ράικος Δ. (τεμ.1)  

 

 


