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 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝ. :  Ως Πίνακας Αποδεκτών         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΏΝ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ-
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ  

 Φ.: 608/ 01/17 

 Σ.: 369 
 Σούδα,  26  Ιουλίου 17 

 
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Εκποίηση των Συγκεντρωμένων 
Αχρήστων Υλικών ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ (Ναύσταθμος Κρήτης), Προϋπολογιζόμενου 
Συνολικού Κόστους Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (24.000,00€)  χωρίς ΦΠΑ.  
 

Διακήρυξη με αριθμό 608 / 01 / 17 
 

Αναθέτουσα Αρχή 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
www.hellenicnavy.gr 
email: kefn_dek_prom@navy.mil.gr 
fax: 28210- 82880 
 

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΚΕΦΝ/ΔΕΚ) 

Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας 
 
Συνοπτικός 
 

Κριτήριο ανάθεσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών 

24 Αυγ 17 10:00 

Αντικείμενο διαγωνισμού 
Εκποίηση των Συγκεντρωμένων Αχρήστων Υλικών 
ΚΕΦΝ/ΔΕΚ 

Κωδικός CPV 
 
905 000 00-2 
 

Τόπος εκτέλεσης εργασιών  Ναύσταθμος Κρήτης  

Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

28 Ιουλ 17 

 
 
 Έχοντας υπόψη : 
 

ΣΧΕΤ : α.  Το Ν.736/48 «Περί Εκποιήσεως Αχρήστων Πλοίων και Υλικών»,όπως 
τροποποιήθηκε από το ΝΔ 64/68. 

β. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και   
Λογιστικού των Ε.Δ» (ΦΕΚ 251Α/70). 

γ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών». 
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δ. Το Ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α΄ 248) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

ε. Το Ν. 3310/05 (Α’30) «Περί Μέτρων για τη Διασφάλιση της Διαφάνειας και 
την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων κατά τη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων» 

στ. Το Ν.3861/10 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση 
Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοίκητων 
Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες Διατάξεις». 

ζ. Το Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις». 

η. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24/13-2-12) «Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 

θ. Το Ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
(ΦΕΚ Α΄ 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ι. Το Ν.4172/2013 (Α’167) «Περί Φορολογία Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» 
ια. Το Ν.4270/14 (Α’ 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις.» 

ιβ. Το Ν.4412/16 (Α’147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ιγ. Την υπ’ αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ ΄Β 2300/3-12-07) ‘’Μεταβίβαση 
Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα 
τις Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ‘’ όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) 
Υπουργική απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12).  

ιδ. Την ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/22-12-2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909//22 Δεκ 2003) 
ιε. 

   ιστ. 
Το ΝΑΑ 150550Ζ Οκτ 13/ΔΔΜΝ (ΔΟΞΑ 016) 
ΦΕΣ 608.10/17//10-07-17/ΚΕΦΝ/ΚΦ1340 
 
 

 
             

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε 
1.  Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την 
εκποίηση των συγκεντρωμένων αχρήστων υλικών ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ, προϋπολογιζόμενου 
συνολικού κόστους 24.000,00 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ.  
 
2.  Η τιμή εκκίνησης για την υπόψη εκποίηση, ορίζεται το ποσό των 0,600€ ανά κιλό 
συγκεντρωμένων αχρήστων υλικών με εμπορεύσιμη αξία. Προσφορές με τιμή κατώτερη της 
τιμής εκκίνησης θα απορρίπτονται.  
 
3.   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την,  24 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη στις 10:00 πμ με 
έγγραφες σφραγισμένες στα Γραφεία της ΚΕΦΝ/ΔΕΚ,  που εδρεύει στο Ναύσταθμο Κρήτης, 
ενώπιον της ορισθείσας επιτροπής για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.   
 





 

 

 

 

 

 

 

3 

4.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, απευθείας ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους 
(απαιτείται παραστατικό εκπροσώπησης), οι: 
 
      α. Έλληνες Πολίτες 
  β. Αλλοδαποί 
  γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
  δ. Ενώσεις Προμηθευτών 
  ε. Συνεταιρισμοί 

 
5.   Τα ως άνω φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα 
πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε: 

 
  α. Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  β. Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
  γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΣΔΣ). 
 
6.         Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της ΚΕΦΝ/ΔΕΚ, στο 
Ναύσταθμο Κρήτης, τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017 και ώρα 
10:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσμες, δεν γίνονται αποδεκτές και ως εκ τούτου δε λαμβάνονται υπόψη για την 
διαγωνιστική διαδικασία από την Επιτροπή και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που 
διενεργεί τον διαγωνισμό. 
 

7. Οι Γενικοί και οι Ειδικοί όροι του διαγωνισμού καθορίζουν τις επιμέρους 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όλοι οι περιεχόμενοι στην 
διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους 
καθιστά απαράδεκτη μια προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. Οι 
Ειδικοί όροι κατισχύουν των Γενικών. Κατά τα λοιπά, για τα μη λεπτομερώς αναφερόμενα 
στους Γενικούς και Ειδικούς όρους, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/16 (Α’147) «Περί 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το Νόμο 736/48 «Περί Εκποιήσεως Αχρήστων Πλοίων και 
Υλικών»,όπως τροποποιήθηκε από το ΝΔ 64/68. 

 
8. Η τιμή προσφοράς να δοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους  Ειδικούς Όρους της 
παρούσας. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Εναλλακτικές προσφορές δεν  γίνονται 
δεκτές. 

 
9.      Περίληψη της παρούσης Ανακοίνωσης, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΝ 
www.hellenicnavy.gr καθώς και στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια».  
 
10.   Πληροφορίες  στους ενδιαφερόμενους  θα παρέχονται  όσον αφορά στις διαδικασίες του 
διαγωνισμού από το γραφείο ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΤΥΑΕΕ (τηλ 28210 82305) ή από τη Γενική 
Γραμματεία (τηλ 28210 82316)  ενώ για τα υπό εκποίηση υλικά από το αρμόδιο γραφείο 
ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ (τηλ 28210 82310/ 6943488135 Υποπλοίαρχος (Ε) Σ.Αθανασόπουλος 
ΠΝ). Τυχόν διευκρινιστικές πληροφορίες δεν μπορούν να τροποποιήσουν οποιονδήποτε όρο 
της ανακοίνωσης και θα πρέπει να αιτούνται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
ημερομηνία διενέργειας  του διαγωνισμού, διαφορετικά  δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

http://www.hellenicnavy.gr/
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11.   Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ’ 
αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται 
να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 
 
12.   Η πλαισίωση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό με συμπληρωτικά μέλη 
εμπειρογνωμόνων που θα θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύναται 
πραγματοποιηθεί κατόπιν έγγραφου αιτήματος της. 

14.   H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού 
και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα και τα παραρτήματά της 

15.   Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, 
να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση 
καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

16.  Κανένας οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 

17.  Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού και η κατακύρωση τελούν υπό την έγκριση 
του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία, μετά από εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

18. Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στα οποία κοινοποιούμε την παρούσα, 
παρακαλούμε όπως μεριμνήσουν, για την ευρεία κοινοποίησή της στα μέλη τους. 

 
 
 
 
 
Πλωτάρχης (Ο) Η. Καρανίκας  ΠΝ 

                                                                                  Διευθυντής  ΚΕΦΝ/ΔΕΚ  
  

                                     

 

 

 

                                                                                       

Συνημμένα:    
- Πίνακας Αποδεκτών 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» (Γενικοί Όροι) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» (Ειδικοί όροι)  
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» (Υπόδειγμα Εγγυητικής  Επιστολής Καλής Εκτέλεσης)   
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» (Σχέδιο Σύμβασης) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)) 
 
Εσωτερική Διανομή: ΚΕΦΝ/ΚΦ 1300, ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, 
ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΤΥΑΕΕ/ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Ανήκει στη Διακήρυξη  01/17                                         ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΑΔ Φ.608/01/17/Σ.369/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ                               ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
                                                                           Δ/ΝΣΗ : ΚΕΦΝ/ΔΕΚ-ΤΜΗΜΑ : ΤΥΑΕΕ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
- ΜΤΝ 
- ΤΕΣ 
  
  
         
              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
(Ηλεκτρονικά ) 

 
 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών: info@acci.gr 
   -ιι- -ιι- Πειραιώς: evep@pcci.gr 
   -ιι- -ιι- root@ebeth.gr 
   -ιι- -ιι- ea@e-a.gr 
   -ιι- -ιι- info@c-magnesia.gr 
   -ιι- -ιι- info@ebeh.gr 
   -ιι- -ιι- epimel@chania-cci.gr 
  -ιι- -ιι- ea@e-a.gr 
   -ιι- -ιι- epimviot@otenet.gr 
  -ιι- -ιι- info@eviachamber.gr 
      -ιι- -ιι- info@korinthiacc.gr 
      -ΙΙ- -ΙΙ- info@larissa-chamber.gr 
 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων: Φαξ: 28210-28307 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
(Ηλεκτρονικά) 

 
  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο         info@acsmi.gr 
    -ΙΙ-        info@veth.gov.gr 
      -ΙΙ-        info@bep.gr 
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ :           protocol.mayor@cityofathens.gr  
 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ:          ant.dps@patt.gov.gr 
         

   . 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@larissa-chamber.gr
mailto:ant.dps@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»      
Ανήκει στη Διακήρυξη  01/17                                         ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΑΔ Φ.608/01/17/Σ.369/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ                               ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
                                                                           Δ/ΝΣΗ : ΚΕΦΝ/ΔΕΚ-ΤΜΗΜΑ : ΤΥΑΕΕ 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
 

 Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό προβλέπονται από τις διατάξεις 
του Νόμου 4412/16 (Άρθρα 18, 21-25, 27,38, 48, 57-61, 65, 66, 70-75, 78,  80, 82, 86, 88-
97, 100, 102, 103, 105, 106, 109, 116, 120, 121, 122, 127, 129-133, 200-205, 216-220, 221, 
346, 360-367, 368-373) , ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 
(www.et.gr) και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (www.aadhsy.gr) και 
το Νόμο 736/48 «Περί Εκποιήσεως Αχρήστων Πλοίων και Υλικών»,όπως τροποποιήθηκε 
από το ΝΔ 64/68. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.et.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»        
Ανήκει στη Διακήρυξη  01/17                                         ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΑΔ Φ.608/01/17/Σ.369/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ                               ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
                                                                           Δ/ΝΣΗ : ΚΕΦΝ/ΔΕΚ-ΤΜΗΜΑ : ΤΥΑΕΕ 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ 

 
1.  Αφορά στην εκποίηση των συγκεντρωμένων αχρήστων υλικών του ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ, 
ως ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» παρόντος Παραρτήματος,  
 

ΑΡΘΡΟ  2 
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ -  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1.        Η τιμή εκκίνησης για την υπόψη εκποίηση, ορίζεται το ποσό των 0,600 ευρώ ανά κιλό 
συγκεντρωμένων αχρήστων υλικών με εμπορεύσιμη αξία.  
 
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ΕΥΡΩ και η ισχύς τους θα είναι διάρκειας έξι (6) 
μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, 
μπορεί να γίνεται με τρία δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 
υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε τρία δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 
εάν το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
μικρότερο του πέντε Επίσης οι προσφορές θα υποβληθούν σε ένα (1) σφραγισμένο φάκελο 
στον οποίο να αναγράφονται ευκρινώς: η λέξη «Προσφορά», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας 
Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος της προσφοράς θα 
αποτελείται από δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους : 

       α.  Τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά».   

        β.  Τον φάκελο της «Οικονομικής Προσφοράς». 
                           

ΑΡΘΡΟ 3 
           Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως 
 

 
1.     Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως, ο πλειοδότης / αγοραστής 
υποχρεούται  όπως προσέλθει στο ΚΕΦΝ/ΔΕΚ στο Ναύσταθμο Κρήτης εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την «έγγραφη» ειδοποίηση της Υπηρεσίας για την υπογραφή της 
«Σύμβασης», προσκομίζοντας «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως» ισχύος δύο (2) 
μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εκποίησης και ποσού ίσου με το πέντε 
τοις εκατό (5%) επί της καθαρής αξίας της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας που θα 
κατακυρωθεί, με βάση τις εκτιμώμενες προς εκποίηση ποσότητες και την τιμή ανά κιλό 
αχρήστου υλικού που θα επιτευχθεί (ανελαστικός όρος). 
 
2.   Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του 
πλειοδότη / αγοραστή προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας (ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΤΥΑΕΕ) 
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οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εκποίησης, και 
με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση της Υπηρεσίας κατά του πλειοδότη / αγοραστή.   
 
3.   Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα το  δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έντυπα των εγγυητικών επιστολών εάν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Υποβολή  Ενστάσεων 

  

1.  Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για την  
άσκηση ένστασης κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ο οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα 
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 από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 
    
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν. 4412/2016.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Παράδοση – Παραλαβή / Πληρωμή  Υλικών 

 
1. Ο πλειοδότης/ αγοραστής υποχρεούται όπως παραλαμβάνει τα συγκεντρωμένα 
άχρηστα υλικά από ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 πμ έως 13:00 
μμ. Πριν από κάθε παραλαβή θα υπάρχει έγγραφη ειδοποίηση του ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ  
μέσω fax (No. 28210 – 82880) τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν προκειμένου να 
αναληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση άδειας εισόδου. 
 
2.   Η παράδοση του υλικού στον πλειοδότη / αγοραστή στον οποίο θα κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός θα γίνεται ως ακολούθως : 
 α. Η ορισθείσα επιτροπή του ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ θα προβαίνει στη σύνταξη 
πρωτοκόλλων παράδοσης αχρήστου υλικού, με εμπορεύσιμη αξία, στα οποία θα 
αναγράφονται και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών τα ζυγολόγια και τα Δελτία 
Αποστολής του πλειοδότη / αγοραστή. Ανωτέρω επιτροπή θα προβαίνει και στη σύνταξη 
πρωτοκόλλων παράδοσης υλικών χωρίς εμπορεύσιμη αξία, για τα οποία δεν απαιτείται 
ζυγολόγιο. 
 β. ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής θα αναφέρει, σε 
ΚΕΦΝ, ΜΤΝ και ΤΕΣ το βάρος των εκάστοτε παραδοθέντων αχρήστων υλικών με 
εμπορεύσιμη αξία. 
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 γ. Στο τέλος της παραλαβής , ο αγοραστής θα εκδίδει συγκεντρωτικό τιμολόγιο 
αγοράς, στο οποίο θα μνημονεύονται τα προαναφερόμενα Δελτία Αποστολής.  
 δ. Ο αγοραστής εντός του επόμενου μήνα από την παραλαβή των υλικών θα 
καταβάλει στα ΜΤΝ - ΤΕΣ, εξ’ ημισείας, το συνολικό ποσό που προκύπτει από την αξία των 
εκποιηθέντων αχρήστων υλικών με εμπορεύσιμη αξία. 

ε. ΜΤΝ και ΤΕΣ γνωστοποιούν σε ΚΕΦΝ και ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ την εξόφληση 
των υποχρεώσεων του πλειοδότη / αγοραστή προς αυτά. 

 
3.        Ο πλειοδότης ανυπερθέτως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν θα 
υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να παραλάβει 
τα εκποιηθέντα υλικά σε αυτόν, με ίδια μέσα και έξοδα. 
 
4. Προκειμένου για είδη που προέρχονται από το εξωτερικό και η εισαγωγή τους έγινε με 
ατέλεια, ο αγοραστής υποχρεούται στην καταβολή των προβλεπομένων δασμών, φόρων 
κλπ., η πληρωμή των οποίων θα διενεργείται πριν την παραλαβή των αχρήστων υλικών. Η 
Υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώνει τον αγοραστή, σε περίπτωση υπάρξεως ειδών 
ανωτέρω κατηγορίας. 
 
5. Τα εκποιούμενα άχρηστα υλικά θα παραδίδονται στον αγοραστή, στην κατάσταση που 
είναι και δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επεξεργασία επ’ αυτών (διαλογή, φλογοκοπή 
κ.τ.λ.) στους χώρους παραλαβής. 
 
6. Τα εκποιούμενα, άχρηστα υλικά δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να 
χρησιμοποιηθούν από τον αγοραστή ή τρίτους αυτούσια ή μετασκευαζόμενα. 
 
7. Η μετέπειτα αξιοποίηση των αχρήστων υλικών θα γίνεται από τον αγοραστή με 
εφαρμογή της σχετικής Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία 
του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση ρύπανσης του περιβάλλοντος κατά την απομάκρυνση των 
άχρηστων υλικών, ο εργολάβος υποχρεούται στη λήψη επανορθωτικών μέτρων σύμφωνα με 
το άρθρο 7 της ΚΥΑ υπ’ αριθμόν Η.Π 50910/2727 από 22-12-03. 

    
 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

1.      Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν άδεια για συλλογή και μεταφορά μη 
επικίνδυνων αποβλήτων, του άρθρου 36 παράγραφος 4 του Νόμου 4042/2012. 
 
2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η υποχρέωση τους για 
επίσκεψη στην ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ και έλεγχο των εκποιουμένων υλικών πριν την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, είναι προς όφελος τους προκειμένου να λάβουν 
γνώση, κατόπιν προσωπικής επισκέψεως, της κατάστασης των εκποιουμένων προς 
αποφυγήν εκ των υστέρων αμφισβητήσεων και παρερμηνειών. Επίσης πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή αναφορικά  
με τα ποιοτικά  και ποσοτικά στοιχεία των εκποιουμένων υλικών. Η παροχή αδειών για την 
επίσκεψη στον χώρο της ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ θα γίνεται από ΚΕΦΝ/ΔΕΚ κατόπιν αιτήσεως 
των ενδιαφερομένων. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ / ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
  Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα, 
για την Υπηρεσία, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με νεότερη 
δημοσίευση της διακηρύξεως του διαγωνισμού, που θα κοινοποιηθεί και σε εκείνους που 
έλαβαν μέρος στον προηγούμενο διαγωνισμό. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

1. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 
ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν.  

2. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
Σύμβαση  και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώθηκε με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας 
που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

3. Η κήρυξη του αναδόχου οικονομικού φορέα ως έκπτωτου γίνεται με απόφαση της 
αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και μετά από την 
γνωμοδότηση της αρμόδιας, για την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, επιτροπής. 
Πριν την έκδοση της υπόψη απόφασης η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να ακολουθήσει τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 203 του ν. 4412/16 (Α’147). 
 
4. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
την ανάθεση ή από τη Σύμβαση, όταν: 
 α. Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εργασία δεν εκτελέστηκε με ευθύνη της 
Υπηρεσίας που εκτελεί τη σύμβαση. 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
Σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής παρακολούθησης, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 203 
του ν. 4412/16 (Α’ 147). 

6.    Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη Σύμβαση ή θα σχετίζεται μ' αυτήν 
θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

1. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα της 
Σύμβασης που τυχόν προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή εργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
και τους προτεινόμενους υπεργολάβους.  

2. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη γραπτή 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή σύνολο του έργου 
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στην 
προσφορά του. 

3. Κατά την υλοποίηση της Σύμβασης και σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της 
συνεργασίας του αναδόχου οικονομικού φορέα με υπεργολάβο / υπεργολάβους, που έχει 
συμπεριλάβει στην προσφορά, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση της Σύμβασης θα συνεχίζεται από τον 
ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους 
συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίησή της, μετά από προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας Αρχής.  

4. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της Σύμβασης φέρει 
αποκλειστικά ο ανάδοχος οικονομικός φορέας. 

5. Κατά τα λοιπά και όσον αφορά τις υπεργολαβίες ισχύει το άρθρο 131 του ν. 4412/16 
(Α’147). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Ο πλειοδότης / αγοραστής ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία τα οποία 
τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του ή σε προσωπικό οποιουδήποτε τρίτου που εργάζεται 
στον χώρο της ΑΔΔΜΥ κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της εκποιήσεως και μέχρι 
ολοκληρώσεως αυτής, εφόσον το ατύχημα ή η ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητα του πλειοδότη 
/ αγοραστή ή των τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί. 
 
2. Εντός Ναυτικής περιοχής, ο πλειοδότης / αγοραστής υποχρεούται, για την είσοδο και 
τη διακίνηση του ιδίου αλλά και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, να τηρεί τις 
διατάξεις και τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της Ν. Υπηρεσίας. 
 
3. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης / αγοραστής μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή 
στη σύμβαση όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που 
αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 
 
4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα σε οποιονδήποτε 
τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα 
συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση 
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του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, 
μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
5.   Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο 
ανάδοχος οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να 
μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
αναθέτουσας αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.Ο ανάδοχος 
οικονομικός φορέας έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το 
περιεχόμενο της υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα 
διακήρυξη. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της. 
 
6.   Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τηρήσουν τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 66 
του ΝΔ 1400/73 που αφορά στη μη χρησιμοποίηση σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό τους, 
μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των ΕΔ εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει 5ετία 
από το χρόνο αποστρατείας του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»                                         
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»              
Ανήκει στη Διακήρυξη  01/17                                         ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΑΔ Φ.608/01/17/Σ.369/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ                               ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
                                                                           Δ/ΝΣΗ : ΚΕΦΝ/ΔΕΚ-ΤΜΗΜΑ : ΤΥΑΕΕ 
 

Περιγραφή Εκποιούμενων Υλικών  ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ  
 
1.    Στην ΑΔΔΜΥ υφίστανται κατ’ εκτίμηση συνολικά σαράντα (40) τόνοι διαφόρων 
αχρήστων υλικών. 
    
2.   Το 90% των υλικών αυτών, με εμπορεύσιμη αξία, αφορά σε μέταλλα, εκ των οποίων 
το 70% είναι δέκα (10) οχήματα ΠΟΕ, 15% σίδηρος και το υπόλοιπο 5% διάφορα μέταλλα 
που δεν διαχωρίζονται εύκολα μεταξύ τους. 
 
3. Το υπόλοιπο 10% των υλικών αποτελείται από άχρηστο υλικό, χωρίς εμπορεύσιμη 
αξία λόγω της καταστάσεως που παραδίδεται (καλώδια – μικροέπιπλα – σωσίβια - είδη 
ιματισμού / στρατωνισμού - στρώματα κ.λ.π) 
 
4. Οι ανωτέρω αναφερόμενες ποσότητες καθώς και τα ποσοστά είναι ενδεικτικά, χωρίς 
καμία υποχρέωση του Πολεμικού Ναυτικού για τυχόν διαφορές ως προς τις ποσότητες και τη 
σύνθεση των αχρήστων υλικών. 

 
5. Δεν χαρακτηρίζονται ως άχρηστα και συνεπώς εξαιρούνται από το αντικείμενο της 
εργολαβίας τα υλικά που εμπίπτουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»                                                          
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1»              
Ανήκει στη Διακήρυξη  01/17                                                                                      ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΑΔ Φ.608/ 01/17/Σ.369/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ                                                                                  ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
                                                                                                         Δ/ΝΣΗ : ΚΕΦΝ/ΔΕΚ-ΤΜΗΜΑ : ΤΥΑΕΕ 
 
 

Υπόδειγμα Πίνακα Περιεχόμενου Προσφορών 
 
           α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

        
             

Α/Α Δικαιολογητικό Απαίτηση 
Μετάφρασης 

στα 
Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρη-

σης 

Απαίτηση 
έντυπης 

Υποβολής 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΦΕΚ Β’ 3968//16-
11-2016) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης ως παράρτημα 
«Ε» 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 
           Παρατηρήσεις:   
 
           α.    Τις Δηλώσεις / Υπεύθυνες Δηλώσεις, οι οποίες πρέπει να φέρουν ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό 
πρόσωπο, υπογράφουν: 
                 (1) Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
                 (2) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
                 (3) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
                 (4) Ο Πρόεδρο του συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός 
           β.   Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι: 
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                   (1) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (2) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
            γ.   Η επικύρωση στις ανωτέρω περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από οποιοδήποτε Διοικητική Αρχή, Δικηγόρο, Συμβολαιογράφο ή ΚΕΠ. 
  
           
 
  β. Τεχνική Προσφορά  
 
            

Α/Α Δικαιολογητικό Απαίτηση 
Μετάφρασης 

στα 
Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρη-

σης 

Απαίτηση 
έντυπης 

Υποβολής 

1. Αντίγραφο αδείας για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων 
αποβλήτων, του άρθρου 36 παράγραφος 4 του Νόμου 4042/2012 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

2. Βεβαίωση επίσκεψης του χώρου της ΑΔΔΜΥ, υπογεγραμμένη από 
ΚΕΦΝ/ΔΕΚ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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 Παρατηρήσεις:   
 
          α.    Τις Δηλώσεις / Υπεύθυνες Δηλώσεις, οι οποίες πρέπει να φέρουν ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό 
πρόσωπο, υπογράφουν: 
                 (1) Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
                 (2) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
                 (3) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
                 (4) Ο Πρόεδρο του συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός         
         β.   Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι: 
                   (1) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (2) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
            γ.   Η επικύρωση στις ανωτέρω περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από οποιοδήποτε Διοικητική Αρχή, Δικηγόρο, Συμβολαιογράφο ή ΚΕΠ.  
 
 
 
 
            γ. Οικονομική Προσφορά 
 

Α/Α Δικαιολογητικό Απαίτηση 
Μετάφρασης 

στα 
Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρη-

σης 

Απαίτηση 
έντυπης 

Υποβολής 

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει ότι η διάρκεια ισχύος της οικονομικής 
προσφοράς είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (εκτός εάν αυτό αναγράφετε ήδη επί της 
οικονομικής προσφοράς). 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 
Παρατηρήσεις:   
 
           α.    Τις Δηλώσεις / Υπεύθυνες Δηλώσεις, οι οποίες πρέπει να φέρουν ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό 
πρόσωπο, υπογράφουν: 
                 (1) Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
                 (2) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
                 (3) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
                 (4) Ο Πρόεδρο του συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός 
           β.   Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι: 
                   (1) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (2) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
            γ.   Η επικύρωση στις ανωτέρω περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από οποιοδήποτε Διοικητική Αρχή, Δικηγόρο, Συμβολαιογράφο ή ΚΕΠ. 
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            δ. Δικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η  Κατακύρωση 
 
     Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») προκειμένου να προσκομίσει εντός φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» μέσα σε  
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των ακόλουθων  δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/16.Εν συνεχεία, 
και μέσα σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο πλειοδότης ή 
νόμιμος εκπρόσωπος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και για την κατάθεση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 
 

Α/Α Δικαιολογητικό 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 

στα 
Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρη-

σης 

Απαίτηση 
έντυπης 

Υποβολής 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν  υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του 
ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 
κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.  άρθρου 73 του 
Ν.4412/16. Συμφώνως της υπ’ αριθ. Πρωτ. Εγκυκλίου 9941//07-04-
15/ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι δυνατή 
η έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά (χωρίς σφραγίδα 
και υπογραφή) από τις Υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
επισυνάπτουν σε αυτό τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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αποφάσεις.   
 
 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ανωτέρω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 
Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ανωτέρω  
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
 

 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16, με το οποίο 
να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77 
του Ν.4412/16, κατά περίπτωση. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού 
ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
  

5. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή 
αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά 
περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου. 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ αν 
είναι ΦΕΚ, 
ειδάλλως 
απαιτείται 
θεώρηση 

από 
δικηγόρο  

ΝΑΙ  
 

 
           Παρατηρήσεις:   
 
          Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει το ζητούμενο είδος εγγράφου ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό 
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»        
Ανήκει στη Διακήρυξη  01/17                                         ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΑΔ Φ.608/01/17/Σ.369/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ                               ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
                                                                           Δ/ΝΣΗ: ΚΕΦΝ/ΔΕΚ-ΤΜΗΜΑ : ΤΥΑΕΕ 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 
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μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    

ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

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

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»         

                                                 
5
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύμβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 

παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική 

επιστολή. 
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Ανήκει στη Διακήρυξη  01/17                                         ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΑΔ Φ.608/01/17/Σ.369/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ                               ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
                                                                           Δ/ΝΣΗ :ΚΕΦΝ/ΔΕΚ-ΤΜΗΜΑ : ΤΥΑΕΕ 
 

 
Σχέδιο 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμόν   …. /17 
 

Εκποίηση των συγκεντρωμένων αχρήστων υλικών  ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ. 
 

         Σήμερα, στις ……………στα Γραφεία της Διεύθυνσης Εφοδιασμού Κρήτης 
(ΚΕΦΝ/ΔΕΚ) ,μεταξύ των εξής που υπογράφουν :  
 
     α.    του Ελληνικού Δημοσίου/ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Πολεμικό Ναυτικό/ ΚΕΦΝ, 
που εκπροσωπείται από τον ………………………………… ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί με 
την υπ’ αριθμόν Φ 608.1/    /17/Σ.    //              /ΚΕΦΝ  Απόφαση  και    
              
     β.    της εταιρείας:            
που εκπροσωπείται από τον ………………… κάτοικο…………………  στην οδό…………, με 
αριθμό ………….. , με αριθμό τηλεφώνου ……………, κάτοχο του υπ’ αριθμόν ………ΑΔΤ 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής: 
 

Άρθρο 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 Με την υπ΄ αριθμόν ΑΔ 608.1/    / 17/Σ.   //       ΚΕΦΝ κατακυρωτική απόφαση, ο 
πρώτος συμβαλλόμενος, ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο που εφεξής θα αποκαλείται 
αγοραστής, την εκποίηση των συγκεντρωμένων αχρήστων υλικών ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ, ως 
Προσθήκη «1» Παραρτήματος «Β» της υπ’ αριθμόν ΑΔ 608.1/1/17/Σ.       //     ΚΕΦΝ/ΔΕΚ 
διακήρυξης, ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος την ανέλαβε με τους κάτωθι όρους:  
 

Άρθρο 2ο 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ……………….€.        
 
 

     Άρθρο 3ο  
   ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
 

 Τα προς εκποίηση υλικά θα παραλαμβάνονται από τον αγοραστή, από τον χώρο  
ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ σύμφωνα με το άρθρο 5 των ειδικών όρων του Παραρτήματος «Β» της 
υπ΄ αριθμόν ΑΔ 608.1/1/17/Σ……//……../ ΚΕΦΝ/ΔΕΚ διακήρυξης. 

 
       Άρθρο 4ο  
     ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΛΙΚΩΝ  
 

 Η πληρωμή των προς εκποίηση αχρήστων υλικών από τον αγοραστή θα γίνεται 
σύμφωνα με το βάρος των υλικών που θα παραλαμβάνει και την τιμή  ……€/ κιλό αχρήστου 
υλικού με εμπορεύσιμη αξία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 των ειδικών όρων 
της υπ΄ αριθμόν ΑΔ 608.1/1/17/Σ……//……../ ΚΕΦΝ/ΔΕΚ διακήρυξης και το άρθρο ….    της 
κατακυρωτικής απόφασης.  
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Άρθρο 5ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

  Ο αγοραστής κατέθεσε σήμερα …………… την υπ’ αριθμόν ………… από ………..                                                                                                                 
εγγυητική επιστολή ……………….. Ύψους  ………………… €, χρονικής ισχύος τριών (3) 
μηνών για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί μετά το 
χρόνο λήξης της εκποίησης και εφόσον έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των ποσοτικών και 
ποιοτικών παραλαβών της εκποίησης και η εκπλήρωση όλων των συμβατικών 
υποχρεώσεων του. Ανωτέρω επιστροφή θα υλοποιηθεί κατόπιν έγγραφου αιτήματος του 
αγοραστή προς την Υπηρεσία, και με τον όρο ότι  δεν θα υπάρχει απαίτηση του Πολεμικού 
Ναυτικού κατά του αγοραστή. 

 
Άρθρο 6ο 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 
 

 Ο αγοραστής δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως η 
αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την διάρκεια της εργολαβίας 
συμπεριλαμβανομένης και αυτής της τυχόν παράτασης, καθώς και από το δικαίωμα να 
προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο για τους ανωτέρω λόγους.  

 
Άρθρο 7ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΗΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

     1. Ο αγοραστής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την Σύμβαση  και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
δεν συμμορφώθηκε με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από 
αίτησή του. 

    2. Η κήρυξη του αγοραστή ως έκπτωτου γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από την κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση της 
αρμόδιας, για την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, επιτροπής. Πριν την έκδοση της 
υπόψη απόφασης η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να ακολουθήσει τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 203 του ν. 4412/16 (Α’147). 
 
    3. Ο αγοραστής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από 
τη Σύμβαση, όταν: 
 α. Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εργασία δεν εκτελέστηκε με ευθύνη της 
Υπηρεσίας που εκτελεί τη σύμβαση. 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον αγοραστής που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
Σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 
της επιτροπής παρακολούθησης, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 203 του ν. 4412/16 (Α’ 147). 
 
    4.  Η αναθέτουσα αρχή δύναται επιβάλλει στον αγοραστή, κατόπιν αιτιολογημένης 
απόφασης της, ποινικές ρήτρες στην περίπτωση που οι συμβατικές υπηρεσίες 
παρασχεθούν με υπαιτιότητα αυτού, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και 
μέχρι τη λήξη του χρόνου της χορηγηθείσας σε αυτόν παράτασης. Επιπρόσθετα η 
αναθέτουσα αρχή διατηρεί και το δικαίωμα στην αυτή περίπτωση να κηρύξει τον αγοραστή 
έκπτωτο επιβάλλοντας του τις προβλεπόμενες, στην παράγραφο 4 του άρθρου 203 του ν. 
4412/16 (Α’ 147), κυρώσεις. Οι υπόψη ποινικές ρήτρες υπολογίζονται σύμφωνα με τα 
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καθορισθέντα στην παράγραφο 2 του άρθρου 218 του ν. 4412/16 (Α’ 147). Στην περίπτωση 
που: 
 α. Λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί έγκαιρα, από τον 
αγοραστή, αίτημα παράτασης ή  
 β. Λήξει ο παραταθείς χρόνο παράδοσης  
χωρίς να παραδοθούν οι συμβατικές υπηρεσίας, ο αγοραστής κηρύσσεται έκπτωτος στον 
οποίο επιβάλλονται οι προβλεπόμενες, στην παράγραφο 4 του άρθρου 203 του ν. 4412/16 
(Α’ 147), κυρώσεις. 

    5.    Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη Σύμβαση ή θα σχετίζεται μ' αυτήν 
θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
. 

 
Άρθρο 8ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

    1. Ο αγοραστής ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία τα οποία τυχόν θα 
συμβούν στο προσωπικό του ή σε προσωπικό οποιουδήποτε τρίτου που εργάζεται στον 
ευρύτερο χώρο Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της εκποιήσεως και 
μέχρι ολοκληρώσεως αυτής, εφόσον το ατύχημα ή η ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αγοραστή ή των τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί. 
 
    2. Εντός Ναυτικής περιοχής, ο αγοραστής υποχρεούται, για την είσοδο και τη διακίνηση 
του ιδίου αλλά και του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, να τηρεί τις διατάξεις και τους 
σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της Ν. Υπηρεσίας. 
 
    3. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον αγοραστή σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 
αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού 
τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά από αίτημά 
του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.      
 
    4.   Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο 
αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 
σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  Ο αγοραστής έχει την 
υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της υποχρέωσης 
εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση παράβασης 
των ορίων του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την 
επανόρθωση κάθε ζημίας της. 
 

  5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 
 
 α.        Ο Ν. 4412/16 (Α’147) 
           β. Η παρούσα σύμβαση 
 γ. Η κατακυρωτική απόφαση 
 δ. Η διακήρυξη  
          ε.        Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 
 
 
    6.  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο αγοραστής τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
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δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/16. 
 
 
    7. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, ένα 
(1) για τον αγοραστή και δύο (2) για την Υπηρεσία.  
 
    8. Η παρούσα σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο 
συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως εξής:         
 
 
                                                                                           

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  Ο εκπρόσωπος για το                                                Ο  αγοραστής                                                       
Πολεμικό Ναυτικό/ΚΕΦΝ 

    ………………………………………                       ………………………………………… 
           Υποδιοικητής ΚΕΦΝ                             (Υπογραφή –Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»         
Ανήκει στη Διακήρυξη  01/17                                         ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΑΔ Φ.608/01/17/Σ.369/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ                               ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
                                                                           Δ/ΝΣΗ: ΚΕΦΝ/ΔΕΚ-ΤΜΗΜΑ : ΤΥΑΕΕ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 73321 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΚΕΦΝ/ΔΕΚ) ΤΚ 73200,ΣΟΥΔΑ 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Όσον αφορά στις διαδικασίες του διαγωνισμού από το γραφείο 

ΤΥΑΕΕ/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ (τηλ 28210 82305) ενώ για τα υπό εκποίηση υλικά από το αρμόδιο γραφείο 

ΑΔΔΜΥ/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ (τηλ 28210 82310/ 6943488135 Υποπλοίαρχος (Ε) Σ.Αθανασόπουλος ΠΝ. 

- Ηλ. ταχυδρομείο: kefn_dek_prom@navy.mil.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.hellenicnavy.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Εκποίηση των Συγκεντρωμένων Αχρήστων Υλικών ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΑΔΔΜΥ, , CPV: 905 000 00-2 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 

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

608/01/17 

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





 

28 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

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

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι  
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων xxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

[] Ναι [] Όχι 
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που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxiii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

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

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, εκτός 

εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxxv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής 

ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ες): [……]    
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i
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

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

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

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

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

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

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

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

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

ατόμων. 

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

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

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

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η 

κείμενη νομοθεσία). 

xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

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

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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xiii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 

1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

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

xxi
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

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

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 





 

46 

                                                                                                                                                                      
xxix

 Πρβλ άρθρο 48. 

xxx
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 

πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxiv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxv
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




