
 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την επιλογή αναδόχου  για την καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχο και 

επεξεργασία τεκμηρίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και  εγγραφή 

τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση τη διάταξη  MARC21 στο λογισμικό 

Horizon 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

με συνοπτικό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας/την 

εκτέλεση της υπηρεσίας καταλογογράφησης, ταξινόμησης, ελέγχου και 

επεξεργασίας τεκμηρίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και  εγγραφής 

τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση τη διάταξη  MARC21 στο λογισμικό 

Horizon. 

 

Προϋπολογισμού 29.946,00Ευρώ (με Φ.Π.Α.24.%), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 

γ) την υπ’ αριθ. 630/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε 

η πίστωση, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της 
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υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού και 

δ) τους όρους της παρούσας και 

 

καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 1 ο 

Ισχύουσες  Διατάξεις - Αποφάσεις 

Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με: 
Α. Τις ισχύουσες διατάξεις: 
1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), και ιδιαίτερα τα 
άρθρα 116 και 117. 

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

3. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 
τεύχος Α') και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209,  όπως 
προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

4. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α 1́61) και λοιπεNς ρυθμιNσεις» (Α’ 74 ) και ειδικοN τερα το αN ρθρο 1 
αυτού, 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 
7. 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».  

 
Β. Τις αποφάσεις: 
1. Την 58120/01.06.2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα 

υπογραφής στους Αντιδημάρχους  
2. Τη με αρ.630/2017 απόφαση ης Ο.Ε με την οποία εγκρίνεται: 

Α) η διενέργεια της καταλογογράφησης, ταξινόμησης, ελέγχου και επεξεργασία 

τεκμηρίων της ΒΔΒ και  εγγραφής τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση τη 

διάταξη  MARC21 στο λογισμικό Horizon.  

Β) η διάθεση πίστωσης για την δαπάνη συνολικού ποσού 29.946,00ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 15-6142.001  

3. Οι όροι του Συνοπτικού διαγωνισμού.  

 





ΑΡΘΡΟ  2 ο 
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ηρακλείου  
 
Ταχ. Διεύθυνση:  Αγ. Τίτου αρ. 1 
Ταχ. Κωδ.: 71202 
Τηλ.: 281340900 
Telefax: 2810229207 
E-mail: prom@heraklion.gr  
Πληροφορίες:  Τζανιδάκης Βασίλης  
 
ΑΡΘΡΟ  3 ο 
Αντικείμενο του διαγωνισμού 
1. Ο διαγωνισμός αφορά την καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχο και 

επεξεργασία τεκμηρίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και  εγγραφή 
τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση τη διάταξη  MARC21 στο λογισμικό 
Horizon όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και στην συγγραφή 
υποχρεώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ  4 ο 
Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση 
Η προϋπολογισθείσα για την υπηρεσία δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
29.946,00ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 15-
6142.001  με τίτλο «Αμοιβή για την εισαγωγή στοιχείων σε ψηφιακή μορφή στο 
πρόγραμμα Horizon και άλλων αρχείων της Β.Δ.Β.», του προϋπολογισμού του Δήμου. Η 
χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από ιδίους πόρους. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  5 ο 
Τόπος - Χρόνος διεξαγωγής διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών  
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 
22/08/2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος 
Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση. Οι προσφορές μπορεί να σταλούν 
ταχυδρομικά ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 
1  (Τ.Κ. 71202) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού. Κατά την 
ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους 
ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα 
την επόμενη εβδομάδα δηλαδή 29/08/2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 
10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. 
 
ΑΡΘΡΟ    6 ο 
Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα: 
α) η με αρ. πρωτοκόλλου  86266/20-07-2017 προκήρυξη  
β) η παρούσα διακήρυξη, 





γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν 
4412/2016  
δ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων, Τεχνικές ενδεικτικός προϋπολογισμός, Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς κτλ) 
ε) Τεχνικές προδιαγραφές   
στ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
ζ) Προϋπολογισμός προσφοράς  
τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.heraklion.gr/press/auction 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
 
ΑΡΘΡΟ    7 ο 
Πληροφορίες  
Πληροφορίες για την σύμβαση της υπηρεσίας αυτής μπορούν να λάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού από  την Δ/νση  Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου ( 

ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 -  1ος όροφος, τηλ.  2813-409185 -186-189 ) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες καθώς και για τεχνικά θέματα από το συντάκτη της μελέτης στο τηλ. 28103 
409700 Σάββας Δημήτριος και 2813 409705 Τουβλελίου Βενετία 
 
ΑΡΘΡΟ    8ο   

Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 
προκήρυξη, μπορούν να παρέχουν νόμιμα την υπηρεσία και είναι εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε 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 εμπιNπτουν στην περιNπτωση γ  ́ της παρουN σας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 
4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε 
περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου 
για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ένωσης. 

 





ΑΡΘΡΟ    9 ο 
Λόγοι αποκλεισμού  
Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) 
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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), 
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 οποιNα κυρωN θηκε 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 
νομοθεσιNα 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 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. 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 δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  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 τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, 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. 

3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. 
Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 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 υποβολής 
προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 
αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 . 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο  1  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. 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, με τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

6. 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. 

7. Οικονομικός φορέας που του 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 δημοσίων (διαγωνισμό). 

 
ΑΡΘΡΟ    10 ο 
Κριτήρια επιλογής  
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένος  σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 





κράτος - μέλος εγκατάστασής τους και να ασκεί δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας – Επιμελητήριο. 
 
Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν: 
1. Τα Φυσικά πρόσωπα 
1α) Τίτλο σπουδών Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο  τίτλο της αλλοδαπής.  
1β) Βεβαιούμενη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας 
(άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το 
άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 
185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», 
ως εξής: 
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003  
     ή 
γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι 
από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν 
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει 
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του 
αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που 
χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική 
γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα 
αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα 
νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.  
 
1γ) Γνώση του  λογισμικού Horizon που αποδεικνύεται ως εξής: 
Με πιστοποιητικά γνώσης του λογισμικού Horizon ή (εφόσον δεν υπάρχουν) με 
βιογραφικό σημείωμα ή  συστατική επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι ο 
ενδιαφερόμενος έχει γνώση και έχει χρησιμοποιήσει τους Anglo American Cataloguing 
Rules AACR2 τόσο στο αγγλικό πρωτότυπο όσο και στην ελληνική του μετάφραση. Έχει 
τις απαιτούμενες γνώσεις στην καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχος και επεξεργασία 
τεκμηρίων της βιβλιοθήκης καθώς και στην εγγραφή τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο, με 
βάση τη διάταξη MARC21 στο λογισμικό Horizon 
1δ) Δυνατότητα έκδοσης  παραστατικού παροχής υπηρεσιών το οποίο είναι 
απαραίτητο για την πληρωμή του ενδιαφερόμενου. 

1ε) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι η εργασία θα εκτελείται τις ώρες 
λειτουργίας της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.  
 
2. Τα Νομικά Πρόσωπα  να διαθέτουν για το προσωπικό που θα δηλώσουν: 

2α) Τίτλο σπουδών Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.  της Ελλάδος ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο  τίτλο της αλλοδαπής.  
2β) Βεβαιούμενη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας 
(άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το 
άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 
185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 
116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», 
ως εξής: 





α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
     ή 
γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι 
από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν 
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει 
φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του 
αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που 
χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική 
γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα 
αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα 
νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. 
 
2γ) Γνώση του  λογισμικού Horizon που αποδεικνύεται ως εξής: 
Με πιστοποιητικά γνώσης του λογισμικού Horizon ή (εφόσον δεν υπάρχουν) με 
βιογραφικό σημείωμα ή  συστατική επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι ο εργαζόμενος 
έχει γνώση και έχει χρησιμοποιήσει τους Anglo American Cataloguing Rules AACR2 τόσο 
στο αγγλικό πρωτότυπο όσο και στην ελληνική του μετάφραση. Έχει τις απαιτούμενες 
γνώσεις στην καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχος και επεξεργασία τεκμηρίων της 
βιβλιοθήκης καθώς και στην εγγραφή τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο, με βάση τη διάταξη 
MARC21 στο λογισμικό Horizon. 
2δ) Δυνατότητα έκδοσης  παραστατικού παροχής υπηρεσιών το οποίο είναι 
απαραίτητο για την πληρωμή του ενδιαφερόμενου. 
2ε) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι η εργασία θα εκτελείται τις ώρες 
λειτουργίας της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.  
2ζ) Αν η εργασία εκτελεστεί από ομάδα έργου ο ανάδοχος έχει την εποπτεία και την 
ευθύνη  για την ακρίβεια των στοιχείων και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της 
εργασίας.   
2η) Το προσωπικό που θα προταθεί πρέπει να έχει νόμιμα αποδεικνυόμενη υπαλληλική 

σχέση προς τον Ανάδοχο. 
 
3. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή οικονομική προσφορά  θα 
πρέπει κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση  να υποβάλλει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά. 
  
 
ΑΡΘΡΟ   11 ο 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 79 ν. 4412/2016 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 
ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 9 της παρούσας,  
β) πληρεί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της παρούσας,  





Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί 
από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης 
παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/ά πρόσωπο/α, τα οποία είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν 
υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις 
του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 
 
To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ ) δεν είναι υποχρεωτικό να φέρει 
ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής του, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός 

των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

ΑΡΘΡΟ  12 ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για την συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού 
από την διαδικασία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 24 της 

παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, η οποία για το 
σύνολο της υπηρεσίας  είναι ποσού 483,00 €. 
2.  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 79 ν. 4412/2016 του άρθρου 11 της παρούσας. 

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει 
η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

ΑΡΘΡΟ  13 ο 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
Δικαιολογητικά  κατακύρωσης  (αποδεικτικά μέσα). 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να 
υποβάλλει εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερης 
των είκοσι (20) ημερών από τη κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 





αυτόν εντός, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής άρθρα 13-14 της παρούσης.  
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα 

ακόλουθα: 
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές 
τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 
Γ) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Δ)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική 
ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη 
τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν, ότι είναι ενήμερα ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 
αυτές προσωπικό. 
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  
Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων τους. 





Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο τον  διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε 
κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 
ΣΤ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, 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.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. 
Ζ.) Τον Τίτλο σπουδών Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμο 
αναγνωρισμένο  τίτλο της αλλοδαπής.  
Η) Το Πιστοποιητικό για την Βεβαιούμενη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
σύμφωνα με το 1β και 2β του άρθρου 10 της Διακήρυξης.  
Θ) Τα πιστοποιητικά γνώσης του λογισμικού Horizon ή (εφόσον δεν υπάρχουν) το 
βιογραφικό σημείωμα ή  τη συστατική επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι ο 
εργαζόμενος έχει γνώση και έχει χρησιμοποιήσει τους Anglo American Cataloguing 
Rules AACR2 τόσο στο αγγλικό πρωτότυπο όσο και στην ελληνική του μετάφραση. Έχει 

τις απαιτούμενες γνώσεις στην καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχος και 
επεξεργασία τεκμηρίων της βιβλιοθήκης καθώς και στην εγγραφή τους σε ηλεκτρονικό 
κατάλογο, με βάση τη διάταξη MARC21 στο λογισμικό Horizon 
Ι) Την Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι η εργασία θα εκτελείται τις ώρες 
λειτουργίας της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης με δυνατότητα χρήσης δικού του 

ηλεκτρονικό υπολογιστή σε περίπτωση που καταστεί ανάγκη. 
 
Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά επισημάνουμε:  
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 περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων 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 (βλ. και σημείο 6.2.) 
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 περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ     14ο 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις 
προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία ενώπιων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Ηρακλείου ( εφεξής  Επιτροπή) 
την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο της παρούσας,  στη 
Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202. Οι προσφορές μπορεί να 
σταλούν και ταχυδρομικά ή να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου στην 
Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  ( Τ.Κ. 71202 ) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του 
Διαγωνισμού.  
Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που κατατίθενται 
κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, 
μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας. Η 
παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει 
εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από 
τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 
της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση 
συμμετοχής.  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν 
ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα 
ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Προσφορές 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: 
 





 
* Τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνουν Ταχ. 
Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ και Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.  
  
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας. 
 
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης θα πρέπει να υπάρχει το 
τεύχος Τεχνικής Περιγραφής στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή και τεχνικές 
προδιαγραφές για τις  προσφερόμενες υπηρεσίες. 
 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η 
οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας το παρεχόμενο «Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς» 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου 

όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι ανωτέρω υποφάκελοι (α), (β) ,(γ) φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
προσφοράς. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στη προσφορά του ρητά αναφέρει τα  
σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο 
προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης  προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή  απόκρουση όρου της προκήρυξης.  
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της . 
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που  ζητήθηκαν. 
  

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ * »  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «επιλογή αναδόχου της  καταλογογράφησης, 

ταξινόμησης, ελέγχου και επεξεργασία τεκμηρίων της ΒΔΒ και  εγγραφής τους σε 
ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση τη διάταξη  MARC21 στο λογισμικό Horizon» 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 86266/20-07-207 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  





ΑΡΘΡΟ 16ο 

Γλώσσα διαδικασίας 
1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα. 

2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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)57. 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 
νόμιμα επικυρωμένα1, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε 
από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 
με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4. 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. 

5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με 
την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.  

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα  (90) ημέρες από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν 
από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 
από την  παρούσα προκήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Εναλλακτικές προσφορές 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε  περίπτωση 
υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

                                                           
 





ΑΡΘΡΟ 19 ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
Ένσταση κατά πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο είναι η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ.11 
του άρθρου 221 του Ν.4412/16 του Δήμου Ηρακλείου η οποία θα εξετάσει και θα 
γνωμοδοτήσει για την ένσταση. Αρμόδιο όργανο να αποφασίσει επί των ενστάσεων 
είναι η Οικονομική Επιτροπή.  
5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους 
λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ  20 ο 

Προσφερόμενη τιμή 
Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ (€), κατ’ άρθρο του προϋπολογισμού της μελέτης. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση 
της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ    21ο 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
Η αρμόδια  γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού του 
άρθρου 221 του Ν.4412/16 του Δήμου Ηρακλείου, εφεξής αποκαλούμενη ως 
«Επιτροπή»,  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, 
σε δημόσια συνεδρίαση, την ημερομηνία και ώρα και στον τόπο που ορίζεται στο άρθρο 
1 της παρούσας διακήρυξης. Όταν πλησιάζει η ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών, 
δηλαδή η ……:….. π.μ., η Επιτροπή κηρύσσει μεγαλόφωνα την λήξη του χρόνου 
παραλαβής και παράδοσης των προσφορών και στην συνέχεια προβαίνει στην 

αποσφράγιση αυτών. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη 
παράδοσης των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία 
για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, και μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή 
οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η 
υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 





Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 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. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή και  θα κάνει 
γνωστό στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της.  

2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή 
ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των 

εγγράφων της σύμβασης. 
 3. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

Επιτροπή και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Η αποσφράγιση των φακέλων των 
οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια την ημέρα και ώρα που έχει ορίσει η 
Επιτροπή  παρουσία ή μη των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.  

Τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους  στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών μπορούν να γίνουν και την ίδια μέρα. Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από όλα τα 
μέλη της.  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

 
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή για 
το σύνολο της υπηρεσίας. Η Επιτροπή καλεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να 

καταθέσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α  ́ 74) οN λων των δικαιολογητικωN ν κατακυN ρωσης οN πως 
καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης σε σφραγισμένο 
φάκελο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της εν λόγω πρόσκλησης. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή 
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε 
(15) επιπλέον ημέρες. Η Επιτροπή εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, αποστέλλει ανακοίνωση στον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, 
ώρα και τόπο αποσφράγισης του φακέλου. Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται και 

στους λοιπούς προσφέροντες, οι οικονομικές προσφορές των οποίων έχουν γίνει 
αποδεκτές. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 





σε ανοικτή συνεδρίαση, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 
και καταγράφει τα αποτελέσματα σε πρακτικό. 
 
 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος: 
α) δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
β) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 της παρούσας προκήρυξης είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή 
γ) από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
αποδεικνύεται η συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, τότε ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 
του στο διαγωνισμό και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή 

για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους, είτε κατακύρωσης της 
σύμβασης.  
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ   22 ο 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου αυτή 
σαν αποφαινόμενο  όργανο να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα: 

• Κατακύρωση της υπηρεσίας  ή 

• Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  
Η Οικονομική Επιτροπή  κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει. 
 

ΑΡΘΡΟ   23 ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Κρήτης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή της σύμβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 





αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  24ο 

Σύμβαση 
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 
Η παρούσα διακήρυξη, η συγγραφή υποχρεώσεων, η τεχνική περιγραφή, ο ενδεικτικός  
προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου.  
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική 
σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ    25ο 

Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης 
αξίας χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) και για το σύνολο της υπηρεσίας 
ανέρχεται στο ποσό των 483,00 €.ευρώ. 
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 που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. 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. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν 
λαμβάνονται υπόψη.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 
υπηρεσία με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής 

επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες: 
α/α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και 

β/β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής 
δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας την οποία θα προσκομίσει ο 
ανάδοχος στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας 
χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά 
την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.  
Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν το 
υλικό  είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι 





εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ του δικαιούχου 
εγγύησης. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που 
έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση από την υπηρεσία  του Δήμου Ηρακλείου τον  
αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο Ηρακλείου), 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, ζ) τους 
όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 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) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ    26ο 

Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση 
αυτής διενεργείται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) που 
θα ορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μετά από εισήγηση της 
ΒΔΒ. 
 2. Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (ΒΔΒ), με απόφασή της μπορεί να ορίζει για την 
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της 
υπηρεσίας.  
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) θα ελέγχει το παραδοτέο 
έργο και, εφόσον διαπιστώσει την πληρότητα του, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα 
συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής (ΠΟΠΠΠ) του. 
Αν διαπιστωθούν ελλείψεις, η ΕΠΠΕ θα συντάσσει πρωτόκολλο απορρίψεως ή μερικής 
παραλαβής με επιφύλαξη ως προς την ολοκλήρωση του έργου ή διορθώσεως των 
ευρεθέντων σφαλμάτων. 





Μόνο μετά τη σύνταξη ΠΟΠΠΠ, χωρίς επιφυλάξεις, θα μπορεί να εισπράξει το τίμημα 
της αμοιβής του ο Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ    27ο 

Τόπος  εκτέλεσης της υπηρεσίας -Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιείται στη Βιβλιοθήκη κατά τις ώρες 
λειτουργίας της. Θα λαμβάνεται μέριμνα εκ μέρους του Αναδόχου ώστε, στο μέτρο του 
δυνατού, να μη παρεμποδίζεται η λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Υπολογίζεται ως χρόνος 
εκτέλεσης, ο χρόνος μέχρι την εξάντληση του διατιθέμενου ποσού του προϋπολογισμού 
χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της 
υπηρεσίας που παρακολουθεί τη  σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί 
να παρατείνεται 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 λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

ΑΡΘΡΟ  28ο 

Ποινικές ρήτρες 
1. Αν ο ανάδοχος δεν παραδώσει  – εκτελέσει  την υπηρεσία «της  καταλογογράφησης, 

ταξινόμησης, ελέγχου και επεξεργασία τεκμηρίων της ΒΔΒ και  εγγραφής τους σε 
ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση τη διάταξη  MARC21 στο λογισμικό Horizon» με 
υπαιτιότητά του μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου 
της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  . 
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 
της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα .   
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 
επί της συμβατικής αξίας της σύμβασης .  
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. 
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ    29ο  

Παραλαβή της Υπηρεσίας  
1. Η παραλαβή του αντικειμένου της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του άρθρου 221.  
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος και εφόσον 
διαπιστωθεί η πληρότητα της παραδοτέας υπηρεσίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής θα συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής.  
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της υπηρεσίας 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 το αποτέλεσμα της 
υπηρεσίας που εκτελέστηκε.  
4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της υπηρεσίας 
που εκτελέστηκε  με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , μπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω  υπηρεσιών, 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.  
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο  με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και 
δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  
 
ΑΡΘΡΟ   30ο  

Απόρριψη  Υπηρεσίας - Αντικατάσταση 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου της υπηρεσίας ή μέρους  αυτής , με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα 
από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών και η εκτέλεση άλλων, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η εκτέλεση γίνει  
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
εκτέλεση  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, ο δε ανάδοχος  των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσης, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.  
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει – εκτελέσει  τις υπηρεσίες  που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
  
ΑΡΘΡΟ    31ο 
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, η αμοιβή του αναδόχου  θα καθορίζεται 
ανάλογα με την προσφορά που θα καταθέσει ο ανάδοχος.  
Τα παραπάνω ποσό θα βαρύνει τον του Κ.Α. εξόδων 15-6142.001  με τίτλο «Αμοιβή για 
την εισαγωγή στοιχείων σε ψηφιακή μορφή στο πρόγραμμα Horizon και άλλων 
αρχείων της Β.Δ.Β.» 
Τρόπος πληρωμής. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. 
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και  
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 
Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται τμηματικά ύστερα από την οριστική εξακρίβωση της 
ποιότητας και παραλαβή του αντικειμένου της υπηρεσίας σύμφωνα με τα 
επικρατούντα στο δημόσιο, με την προσκόμιση των κατά νόμο δικαιολογητικών. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
 Α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή σύμφωνα 
με το άρθρο 219 του Ν.4412/16. 
B) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.  
Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   





 
ΑΡΘΡΟ    32ο 
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Η υπηρεσία  παρασχέθηκε στο σύνολο της ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το 
αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως 
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την 
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη 

σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ    33ο 
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας 
 

ΑΡΘΡΟ    34ο  
Δημοσίευση 
Η παρούσα Διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 

• ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)  
• στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου 

αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου  

Η Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) 

• Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος « ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

• θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.  
• Θα Δημοσιευθεί στη εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ 

  
Η Αντιδήμαρχος 

 
Αριστέα Πλεύρη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                        Ημερομηνία: 20/07/2017 
Ταχ. Δ/νση:Αγ. Τίτου αρ. 1                                          Αριθμός  Πρωτοκόλλου: 86266 
Τ.Κ: 71202 
Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασ. 
Δαμιανάκη Αικ.  
Τηλ.: 2813409090 
Fax: 2810 229207 
E-mail : prom@heraklion.gr 
 
 

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

Διεξαγωγής Συνοπτικού διαγωνισμού 

για την «Για την επιλογή αναδόχου για την καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχο και επεξεργασία 
τεκμηρίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και  εγγραφή τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με 
βάση τη διάταξη  MARC21 στο λογισμικό Horizon» 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την: «επιλογή αναδόχου για την καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχο και επεξεργασία τεκμηρίων 
της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και  εγγραφή τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση τη 
διάταξη  MARC21 στο λογισμικό Horizon, προϋπολογισμού 24.150,00 ευρώ πλεον ΦΠΑ 24% 5.796,00 € 
συνολική αξία 29.946,00 €. 
Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί  την 22/08/2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00  π.μ. έως 10:30  
π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση. Οι προσφορές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά ή να κατατεθούν 
στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  ( Τ.Κ. 71202 ) μέχρι και την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι 
συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας 
βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή στις 
29/08/2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00  π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο. 
    Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μετά από αξιολόγηση της προσφοράς του, από 
το αρμόδιο όργανο. 
    Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το 
δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, και  ανέρχεται στο ποσό των 483,00 € .  
    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
καθώς και την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου, οδός Αγ. Τίτου 1,  Ηράκλειο, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες  (τηλ.  2813-409185 – 186 – 189, 403). Επίσης τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους 
ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος « ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΗΣ 
τουλάχιστον 12 ημέρες και θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.  

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα    - ΠΑΤΡΙΣ  –  Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές 

δημοσίευσης σύμφωνα με την   ΚΥΑ  2/82452/002 12- 11- 2008  ενδεικτικά  σας αναφέρομε  ότι  η 

δημοσίευση γίνεται  με γραμματοσειρά   7 στιγμάτων   και διάστιχο  8,5  στιγμών 

Ta  έξοδα  Δημοσίευσης  βαρύνουν  τον  ανάδοχο   
 

Η Αντιδήμαρχος   

 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΛΕΥΡΗ 

 

             

                                                                 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      

Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                  

 

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

«ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Αντικείμενο του Έργου 

Αντικείμενο είναι η καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχος και επεξεργασία τεκμηρίων 

της βιβλιοθήκης καθώς και η εγγραφή τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο, με βάση τη διάταξη 

MARC21 στο λογισμικό Horizon. Ο αριθμός των τεκμηρίων τα οποία θα τύχουν της 

ανωτέρω ολοκληρωμένης καταλογογράφησης υπολογίζονται σε 7.000. Το υλικό της 

βιβλιοθήκης δεν έχει δεχθεί καμία ηλεκτρονική βιβλιοθηκονομική επεξεργασία και 

εισαγωγή στο αυτοματοποιημένο σύστημα. Τα βιβλία θα αναλαμβάνονται από τα ράφια 

της βιβλιοθήκης όπου είναι τοποθετημένα και να τοποθετούνται εκ νέου στη θέση τους 

μετά την ολοκλήρωση όλης της καταγραφής και επεξεργασίας. 

2. Σκοπός και Προδιαγραφές του Έργου 

Η βιβλιογραφική εγγραφή θα περιλαμβάνει την βασική περιγραφή του βιβλίου (descriptive 

cataloguing), τη θεματική τεκμηρίωση (subject cataloguing) και τα τοπικά δεδομένα της 

Βιβλιοθήκης. 

Για την καταλογογράφηση θα χρησιμοποιηθούν οι "Anglo American Cataloguing Rules" 

AACR2, τόσο στο αγγλικό πρωτότυπο κείμενο όσο και στην ελληνική του μετάφραση, και οι 

Θεματικές οι τοπικές της Βιβλιοθήκης, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

 

ΚΥΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η καταλογογράφηση θα γίνει με βάση: 

• Τους AACR2 

• Το MARC21 

• Το σύστημα καθιέρωσης ονομάτων προσώπων, ονομάτων νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, θεμάτων και γεωγραφικών ονομάτων της Βιβλιοθήκης. 





• Ειδικά για τα Ελληνικά φυσικά πρόσωπα, το σύστημα ΕΒΕ της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η διαδικασία καταλογογράφηση των επί μέρους τεκμηρίων ακολουθεί τα ακόλουθα 

στάδια: 

• Τα υπό καταλογογράφηση τεκμήρια θα κατεβαίνουν από κάθε ράφι και θα πηγαίνουν 

στον Η/Υ για αναζήτηση των βιβλιογραφικών δεδομένων σε ηλεκτρονικές βάσεις 

βιβλιοθηκών. 

• Ο Καταλογογράφος εντοπίζει εγγραφές (μέσω αριθμών Ι5ΒΝ που θα προμηθεύσει η 

Βιβλιοθήκη) που αντιστοιχούν στα βιβλιογραφικά δεδομένα του προς καταλογογράφηση 

τεκμηρίου και βρίσκονται στους καταλόγους εγκύρων ελληνικών ή ξένων βιβλιοθηκών με 

βάση το πρωτόκολλο Ζ39.50, ή άλλα πιο εξελιγμένα πρωτόκολλα ή τεχνολογίες, που τυχόν 

είναι ενσωματωμένα στο σύστημα καταλογογράφηση. Μετά την επισκόπηση των εν λόγω 

εγγραφών γίνεται επιλογή της εγγραφής που βρίσκεται πλησιέστερα προς τα κριτήρια 

καταλογογράφηση και γίνεται η προσωρινή ενσωμάτωση της στη βιβλιογραφική βάση, 

ακολουθεί η συμπλήρωση, η αναβάθμιση της, η προσθήκη των δεδομένων που σχετίζονται 

με τα τοπικά στοιχεία της βιβλιοθήκης (holdings, items) και η τελική ενσωμάτωση της στη 

βιβλιογραφική βάση. 

• Διαφορετικά ακολουθεί τη διαδικασία της Πρωτότυπης Καταλογογράφηση. 

• Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης φροντίζουν για τη σωστή 

διευθέτηση του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το καταλογογραφημένο υλικό, με τρόπο ώστε 

να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η συνεχής μεταφορά του υλικού αυτού από ράφι σε 

ράφι ή από αίθουσα - όροφο σε αίθουσα - όροφο. 

• Η ταξινόμηση θα γίνει σύμφωνα με το τοπικό σύστημα της Βιβλιοθήκης. 

• Στα ξενόγλωσσα έργα θα χρησιμοποιείται το πρόθεμα που διαχωρίζει τα ίδια γλωσσικά, 

αλλά διαφορετικής εθνικής προέλευσης τεκμήρια Η ταξιθέτηση (εισαγωγή ταξιθετικού 

αριθμού) θα γίνει σύμφωνα με το ταξιθετικό σύστημα που διαμορφώθηκε. 

• Το υλικό που έχει ελεγχθεί και συμπληρωθεί θα επανατοποθετείται στο ράφι σύμφωνα 

με τον ταξιθετικό του αριθμό, όπως αναφέρεται κατωτέρω, με ευθύνη του 

καταλογογράφου. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΤΙΤΥΠΑ 

1. Δημιουργία εγγραφής items για κάθε τεκμήριο (αντίτυπο) που διαθέτει η Βιβλιοθήκη 

στην οποία θα περιγράφονται τα εξής στοιχεία: κωδικός μορφής τεκμηρίου, item 

barcode, location, collection, ταξιθετικός αριθμός, κωδικός ταξινομικού συστήματος, item 

status, αριθμός κτηματολογίου ή εισαγωγής, copy statement, αριθμός τόμου, και 

προαιρετικά πεδίο σημειώσεων. 





2. Ο Καταλογογράφος είναι υποχρεωμένος να αναζητεί τα αντίτυπα με σκοπό την 

επικόλληση σε αυτά, της προστατευτικής αυτοκόλλητης μεμβράνης του barcode, καθώς 

και των επισημάτων. Η εκτύπωση του barcode είναι ευθύνη της Βιβλιοθήκης και η 

επικόλληση τους του Καταλογογράφου. 

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

• Η περιγραφική καταλογογράφηση θα γίνει με πλήρη εφαρμογή των Αγγλοαμερικανικών 

κανόνων (AACR2R 2nd ed. n AAKK)  σε 2° επίπεδο περιγραφής και σε διάταξη MARC 21. 

• Η γλώσσα καταλογογράφηση θα είναι η ελληνική για τα ελληνόγλωσσα τεκμήρια και η 

αγγλική για όλα τα άλλα τεκμήρια. Ξενόγλωσσα τεκμήρια σε γραφή διάφορη της 

ελληνικής ή λατινικής γραφής θα μεταγραμματίζονται σύμφωνα με τα ISO στην Λατινική 

γραφή. 

• Η θεματική καταλογογράφηση θα γίνει σύμφωνα με το σύστημα της βιβλιοθήκης. 

• Ο αριθμός των θεματικών επικεφαλίδων σε εξειδίκευση μπορεί να ποικίλλει από 

εγγραφή σε εγγραφή. 

 

3. Τόπος Εκτέλεσης του Έργου και Χρόνος Παράδοσης 

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιείται στη Βιβλιοθήκη κατά τις ώρες 

λειτουργίας της. Θα λαμβάνεται μέριμνα εκ μέρους του Αναδόχου ώστε, στο μέτρο του 

δυνατού, να μη παρεμποδίζεται η λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Υπολογίζεται ως χρόνος 

εκτέλεσης, ο χρόνος μέχρι την εξάντληση του διατιθέμενου ποσού του προϋπολογισμού 

χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 12 ανθρωπομήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

4. Υποστήριξη εκ μέρους της Βιβλιοθήκης 

Υποστήριξη ως προς την ταξινόμηση των τεκμηρίων καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική 

με τις βιβλιογραφικές εγγραφές βοήθεια που εμπίπτει στις γνώσεις του επιστημονικού 

προσωπικού της Βιβλιοθήκης θα παρέχεται από το επιστημονικό προσωπικό. 

5. Παραλαβή Υπηρεσίας 

1. Η παραλαβή του αντικειμένου της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 

του άρθρου 221 του Ν.4412/16.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος και εφόσον 

διαπιστωθεί η πληρότητα της παραδοτέας υπηρεσίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής θα συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής.  

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της υπηρεσίας 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 το αποτέλεσμα της 

υπηρεσίας που εκτελέστηκε.  

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της υπηρεσίας 

που εκτελέστηκε  με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω  υπηρεσιών, 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.  

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο  με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και 

δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 

παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. Μόνο μετά τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, χωρίς επιφυλάξεις, θα μπορεί να 

εισπράξει το τίμημα της αμοιβής του ο Ανάδοχος. 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ.ΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

Η Διευθύντρια 

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΛΕΥΡΗ 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
 
 
Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο της   Υπηρεσίας  είναι: 

Η καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχος και επεξεργασία τεκμηρίων της Βικελαίας Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης και  εγγραφή τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση τη διάταξη  MARC21 στο λογισμικό 

Horizon.   

 

Άρθρο 2ο  

Ισχύουσες  Διατάξεις 

 

Α. Τις διατάξεις : 

• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 

• Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'). 

• Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') και 

ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007 και της παρ. 9 του άρθρου 209,  όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016. 

• Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-ΤροποποιLηση ΔιαταL ξεων του π.δ. 318/1992 (Α 1́61) και λοιπεLς 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

• Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση:Αγ. Τίτου αρ. 1 

Τ.Κ: 71202 

Πληροφορίες: ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  

Τηλ.: 2813-409185 

Fax: 2810229207 
E-mail :prom@heraklion.gr  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ :  Καταλογογράφηση, ταξινόμηση, 

έλεγχος και επεξεργασία τεκμηρίων της ΒΔΒ 

και  εγγραφή τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο 

με βάση τη διάταξη  MARC21 στο λογισμικό 

Horizon. 
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• 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. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

 

Β. Τις αποφάσεις: 

1. Την 58120/01.06.2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους 

Αντιδημάρχους  

2. Τη με αρ. 630/2017 απόφαση ης Ο.Ε με την οποία εγκρίνεται: 

Α) η διενέργεια της καταλογογράφησης, ταξινόμησης, ελέγχου και επεξεργασία τεκμηρίων της ΒΔΒ 

και  εγγραφής τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση τη διάταξη  MARC21 στο λογισμικό Horizon.  

Β) η διάθεση πίστωσης για την δαπάνη συνολικού ποσού 29.946,00ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 15-6142.001  

3. Οι όροι του Συνοπτικού διαγωνισμού.  

 

Ο  Συνοπτικός διαγωνισμός θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  

   

Άρθρο 3ο  

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η εκτέλεση της Υπηρεσίας  θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό διαγωνισμό που θα  διεξαχθεί σύμφωνα  

με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016   με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.  

 

Άρθρο 4ο  

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

Η ορισθείσα  γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών γνωμοδοτεί προς την Οικονομική 

Επιτροπή προκειμένου αυτή σαν αποφαινόμενο όργανο αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα. 

• Κατακύρωση της  Υπηρεσίας. 

• Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών.  

• Η Οικονομική Επιτροπή  κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

όπως και στον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

• Απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

Άρθρο 5ο  

Ανακοίνωση κατακύρωσης 

Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ο 

Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή της σύμβαση έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

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

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 6ο  

Σύμβαση 

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι: 

Η παρούσα προκήρυξη,  η συγγραφή υποχρεώσεων, η Τεχνική Έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές, ο 

ενδεικτικός  προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η 

Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

   

Άρθρο 7ο  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας ο ανάδοχος θα καταθέσει  εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης  υπηρεσίας  ποσού ίσου με το  5% της  συμβατικής αξίας (των άρθρων που του 

κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά 

την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.  

Η   εγγυητική  κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγύηση  καλής εκτέλεσης  

επιστρέφετε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Υπηρεσίας. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 

επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 

εκπρόθεσμου. Αν το υλικό  είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, 

οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί 

στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την 

σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλέπομενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

Άρθρο 8ο  

Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) που θα ορισθεί με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μετά από εισήγηση της ΒΔΒ. 

2. Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (ΒΔΒ), με απόφασή της μπορεί να ορίζει για την παρακολούθηση 

της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) θα ελέγχει το παραδοτέο έργο και εφόσον 

διαπιστώσει την πληρότητα του, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής 

Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής (ΠΟΠΠΠ) του. 

Αν διαπιστωθούν ελλείψεις, η ΕΠΠΕ θα συντάσσει πρωτόκολλο απορρίψεως ή μερικής παραλαβής με 

επιφύλαξη ως προς την ολοκλήρωση του έργου ή διορθώσεως των ευρεθέντων σφαλμάτων. 

Μόνο μετά τη σύνταξη ΠΟΠΠΠ, χωρίς επιφυλάξεις, θα μπορεί να εισπράξει το τίμημα της αμοιβής του ο 

Ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Τόπος  εκτέλεσης της υπηρεσίας -Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας 

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιείται στη Βιβλιοθήκη κατά τις ώρες λειτουργίας της. Θα 

λαμβάνεται μέριμνα εκ μέρους του Αναδόχου ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να μη παρεμποδίζεται η 

λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Υπολογίζεται ως χρόνος εκτέλεσης, ο χρόνος μέχρι την εξάντληση του 

διατιθέμενου ποσού του προϋπολογισμού χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 12 ανθρωπομήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης.  
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Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 

παρακολουθεί τη  σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται 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 

λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 

της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ποινικές ρήτρες 

1. Αν ο ανάδοχος δεν παραδώσει  – εκτελέσει  την υπηρεσία «της καταλογογράφησης, ταξινόμησης, 

ελέγχου και επεξεργασία τεκμηρίων της ΒΔΒ και  εγγραφής τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση 

τη διάταξη  MARC21 στο λογισμικό Horizon» με υπαιτιότητά του μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας της σύμβασης. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Παραλαβή της Υπηρεσίας  

1. Η παραλαβή της Υπηρεσίας θα  γίνει  από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την 

36/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του 

Ν.4412/16.  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εργασία δεν ανταποκρίνεται 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 το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που εκτελέστηκε. 

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που 

εκτελέστηκε  με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 

των εν λόγω  υπηρεσιών, 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. 

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο  με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 

 

 

Άρθρο 12ο  
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Απόρριψη  Υπηρεσίας  - Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου της υπηρεσίας ή μέρους  αυτής , με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών και η εκτέλεση άλλων, που να είναι, 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή. Αν η εκτέλεση γίνει  μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την εκτέλεση  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, ο δε ανάδοχος  των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσης , λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει – εκτελέσει  τις υπηρεσίες  που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 13ο  

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.  

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.   

 

Άρθρο 14ο   

Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

 

                                                 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                            

                                                                                                        Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                                                       

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ.ΣΑΒΒΑΣ                                                      

 

                                                                                                   ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                                                                                                                                  





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      

Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                 

 

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

 
 
 
 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

 
                                                                                                                                                                                      
 

                           Φ.Π.Α : 5.796,00 €      
 
                                                     Γενικό σύνολο δαπάνης  29.946,00 ευρώ 
 
  
Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των 24.150,00  ευρώ, συν 
Φ.Π.Α.24 % (5.796,00 ευρώ) δηλαδή συνολικά 29.946,00 ευρώ,  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
…../……/…….  

 
Συντάχθηκε 

 
Ο Προϊστάμενος  

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ.ΣΑΒΒΑΣ 

 
 
 

........... 

........... 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ 

 
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 
 
 
 

………………… 

 

 
Α/
Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

χωρίς ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

 

Καταλογογράφηση 
βιβλίων της Β.Δ.Β. 

Τίτλος 7.000,00 3,45€ 24.150,00 5.796,00 29.946,00 
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