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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ /  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ε2 / ΤΜΗΜΑ: ΙΙ 

Ταχυδροµική διεύθυνση Μεσογείων 229, Χολαργός 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδροµικός Κωδικός 15561 

Χώρα Ελλάδα, GR3 

Κωδικός ΝUTS ΒΕΝ/ΝΟΚ (Κοτρώνι Μαραθώνα 
Αττικής) (EL305) 

Τηλέφωνο (0030) 2106551691 

Φαξ (0030) 2106551731 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  gen_e2ii@navy.mil.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Πλωτάρχης (Ο)  

Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.hellenicnavy.gr 
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1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή και ειδικότερα το 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας/ Γενικό Επιτελείο Ναυτικού / ∆ιεύθυνση: Ε2 /Τµήµα: ΙΙ.  

1.1.2 Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άµυνα και συγκεκριµένα 
η διενέργεια των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων και συµφωνιών πλαίσιο (ΣΠ) µη 
στρατιωτικού εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών. 

1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας  

1.1.3.1 Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

1.1.3.2 Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  

1.1.3.3 H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών 
που δεν είναι γενικώς διαθέσιµα. Η απεριόριστη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση 
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στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

1.2.1  Είδος διαδικασίας  

1.2.1.1 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
ν. 4412/16.  

1.2.1.2 Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών θα ανέρχεται σε 
τριάντα  δύο (32) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύµβασης 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1.2.2  Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ73720000)  

Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Ενίσχυση της 
Εθνικής Ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων καθώς και των 
δυνατοτήτων Έρευνας και ∆ιάσωσης (SAR) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας» η οποία 
έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραµµα «Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020» µε 
βάση την Απόφαση Ένταξης µε αρ. πρωτ.: 
1136/Φ.27/11.06.2020/ΕΥΣΥ∆ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ και έχει λάβει κωδικό MIS 5046468. Η 
παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταµείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(Π∆Ε) (αριθµ.  εναρ. Έργου 2020ΣΕ73720000 ΣΑΕ 7372). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

1.3.1 Αντικείµενο της σύµβασης   

1.3.1.1 Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια υλικών εξοπλισµού 
διάσωσης των ελικοπτέρων του Πολεµικού Ναυτικού, της δράσης «Ενίσχυση της 
Εθνικής Ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων καθώς και των 
δυνατοτήτων Έρευνας και ∆ιάσωσης (SAR) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας»  µε 
κωδικό ΟΠΣ MIS 5046468 σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 1136/Φ27/11-06-2020 
(Α∆Α:Ω22146Μ∆ΨΟ-ΠΓ3) συµφωνία επιδότησης και σύµφωνα µε τις αναλυτικές 
απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα «Ι» της παρούσας διακήρυξης και 
στον «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» παρ. 2.1 Παραρτήµατος «Ι». 

Τα προς προµήθεια υλικά θα καλύψουν άµεσες και επιτακτικές ανάγκες του 
Αρχηγείου Στόλου, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών αποστολών διάσωσης από τα 
Ελικόπτερα του Πολεµικού Ναυτικού. 

 1.3.1.2 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης δίνεται στα συνηµµένα Παραρτήµατα «Ι» και «ΙΙ».       
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1.3.1.3 Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 35112000-2. 

1.3.1.4 Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τµήµατα/είδη. Κάθε 
είδος/υλικό του «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» παρ. 2.1 Παραρτήµατος 
«Ι» αποτελεί και ένα ξεχωριστό τµήµα.  

1.3.1.5 ∆εν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για µέρος του συµβατικού 
αντικειµένου κάθε τµήµατος. Οι προσφέροντες θα πρέπει υποχρεωτικά στην 
προσφορά τους να προσφέρουν όλη την αναγραφόµενη ποσότητα από την παρούσα 
(απαιτούµενη) ποσότητα εκάστου είδους/τµήµατος. 

1.3.1.6 Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά για κάθε τµήµα 
ξεχωριστά και να αναδειχθούν ανάδοχοι για όσα από αυτά τα τµήµατα µειοδότησαν. 

1.3.1.6 Η τιµή της προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ. 

1.3.2 Αριθµός συµβαλλοµένων οικονοµικών φορέων 

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη σύµβασης µε 
έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς. Σε περίπτωση σύναψης ξεχωριστών 
συµβάσεων για κάθε ένα από τα Τµήµατα, σε περίπτωση πολλαπλών οικονοµικών 
φορέων, ο όρος «σύµβαση» που αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται 
στο σύνολο των συµβάσεων που πρόκειται να συναφθούν. 

1.3.3 Αξία της Σύµβασης  

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 329.998,00 ευρώ και 
απαλλάσσεται ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 2859/2000. 

1.3.4 ∆ικαίωµα Προαίρεσης 

Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης προµηθειών, η Επιτροπή 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ποσότητα έως 15 % µε την 
προϋπόθεση ότι η αύξηση αυτή είναι εντός της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης ή 
µικρότερης ποσότητας έως 50%. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη 
αποδοχή από τον προµηθευτή. 

1.3.5 ∆ιάρκεια της Σύµβασης  

1.3.5.1 Η διάρκεια της σύµβασης είναι 06 µήνες. 
1.3.5.2 Η σύµβαση (αρχική συµπεριλαµβανοµένου τυχόν τροποποίησης /-

σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σωρευτικά: 
1.3.5.2.1 Ολοκληρώθηκε η οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των συµβατικών ειδών στο χώρο που ορίζεται στη παρούσα.  
1.3.5.2.2 Αναλώθηκε η συνολική συµβατική αξία της σύµβασης 

πριν τη λήξη της συµβατικής διάρκειας. 
1.3.5.2.3 Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συµβάσεως, 

αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
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1.3.5.2.4 Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συµβατικές 
υποχρεώσεις και από τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές 
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα  και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής 
ποινικών ρητρών ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

1.3.6. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη 
τιµή). 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και 
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και 
ιδίως: 

1.4.1 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

1.4.2 Του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, 
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2007 -2013». 

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

1.4.4 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση 
∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 1. 

1.4.5 Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

1.4.6 Του ν.4700/20 (ΦΕΚ Α΄ 127) «Ενιαίο κείµενο ∆ικονοµίας για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τον προσυµβατικό έλεγχο, 
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 
αποτελεσµατική απονοµή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 

1.4.7 Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων ΣυµβάσεωνG» 

                                                           
1

 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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1.4.8 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 ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

1.4.9 Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)2  

1.4.10 Του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του 
Υπουργού Εσωτερικών3 

1.4.11 Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

1.4.12 Του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” για 
τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 
82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση  µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που 
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»4, της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά 
για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το 
ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισµό: α) των µη 
«συνεργάσιµων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών µε «προνοµιακό φορολογικό 
καθεστώς»5.  

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

1.4.14 Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

1.4.15 Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 
και Πολιτιστικά Θέµατα” 

1.4.16 Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία” 

1.4.17 Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

                                                           
2
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ. 

10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο 

άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 

του άρθρου 379. 
3
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 

της ως άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ.. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η 

υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με 

την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
4
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 

εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
5
       Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται 

κάθε έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών. 
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1.4.18 Του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών 
προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 

1.4.19 Την υπ’αριθµ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β’ 2300/3-12-07) ‘’Μεταβίβαση 
Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις 
∆ιοίκησης των Ε.∆ .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) 

1.4.20 Της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

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

1.4.22 Του Ν∆.721/1970 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και 
Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων» 

1.4.23 Του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία 
Εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν.4046/12, Ν.4093/12 και του 
Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις». 

1.4.24 Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών». 

1.4.25 Π.∆. 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

1.4.26 Π.∆. 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

1.4.27 ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισµός του χρόνου, 
τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και 
των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του 
Ν.4412/16 (Α΄ 147)». 

1.4.28 ΦΕΚ Β’ 3181/12 Αυγ 19 Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εθνικής Άµυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή.  

1.4.29 Της µε αριθ. 5143/11-11-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3335) Υπουργικής Απόφασης 
«Καθορισµός του τρόπου υπολογισµού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης 
της κράτησης υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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1.4.30 Της µε αριθ. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781) Υπουργικής Απόφασης 
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης». 

1.4.31 Απόφαση υπ. αριθ. 2015, Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών 
Προγραµµάτων των Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAMEE/AMIF) και 
Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄ 
3522/19-9-2019). 

1.4.32 Της µε αρ. πρωτ 1312/30-05-2019 Πρόσκλησης µε κωδικό 033 της 
ΕΥΣΥ∆ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος «Ταµείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας». 

1.4.33 Της µε αρ. πρωτ. 852/Φ.27/04-05-2020 Απόφασης Χορήγησης της 
Επιδότησης της ∆ράσης «Ενίσχυση της Εθνικής Ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης 
των εξωτερικών συνόρων καθώς και των δυνατοτήτων Έρευνας και ∆ιάσωσης (SAR) 
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας», κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 1738/Φ.27/10-07-2019 
αιτήµατος χρηµατοδότησης της εν λόγω δράσης. 

1.4.34 Της µε αρ. πρωτ. 1136/Φ.27/11-06-2020 (Α∆Α:Ω22146Μ∆ΨΟ-ΠΓ3) 
Συµφωνίας Επιδότησης της ως άνω δράσης. 

1.4.35 Η µε αριθ. 737/2 Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ) που εκδόθηκε από 
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων/ Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων - 
ΕΣΠΑ (Α∆Α: 6ΠΞ∆46ΜΤΛΡ-ΛΗΝ) ποσού 124.994.933€ που αφορά στη 
χρηµατοδότηση του ΥΠΕΘΑ µέσω των Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(TAMEE/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF). 

1.4.36 Του εγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών 
Προγραµµάτων (ΕΠ) του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του 
Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων για την προγραµµατική περίοδο 
2014-2020. 

1.4.37 Του εγκεκριµένου Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας. 

1.4.38 Του Οδηγού εφαρµογής µέτρων Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας των 
Εθνικών Προγραµµάτων του Ταµείου. 

 1.4.39 Του Οδηγού εφαρµογής µέτρων Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας των 
Εθνικών Προγραµµάτων του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του 
Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική ∆ηµοκρατία/Υπουργείο Οικονοµίας & 
Ανάπτυξης/Αύγουστος 2017.. 

1.4.40 Του εγκεκριµένου Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης. 

1.4.41 Η µε αριθµ. 2466/Φ.35/03-12-2020 διατύπωσης θετικής γνώµης από την 
ΕΥΣΥ∆ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ επί της παρούσας διακήρυξης. 

1.4.42 Η υπό στοιχεία Φ. 800/1/270090/Σ.9/13 Ιαν 21/ΓΕΝ/∆4-ΙΙ, Εντολή 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού αντικειµένου θέµατος. 
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1.4.43 Οι τυχόν τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο εν λόγω θεσµικό πλαίσιο, 
οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη 
της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

1.5.1 Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/3/2021 
και ώρα 11:00 πµ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας 
υποβολής προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

1.5.2 Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι 
προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 11/3/2021, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πµ τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

1.6.1 ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

1.6.1.1 Προκήρυξη6 της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά 
µέσα για δηµοσίευση στις 28/1/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

1.6.1.2 Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανοιχτής διαδικασίας θα 
γνωστοποιηθούν µέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύµβασης σύµφωνα µε τα άρθρα 
64 και 65 του Ν. 4412/2016. 

1.6.2 ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

1.6.2.1 Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης 
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
7.  

1.6.2.2 Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε 
ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.8:  http://www.promitheus.gov.gr, 

                                                           
6
 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V 

του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  
7
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 

8
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016. 
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όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ 
έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 105676. 

1.6.2.3 ∆εν απαιτείται δηµοσίευση σε ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες 
περιφερειακές (νοµαρχιακές) εφηµερίδες, καθόσον η προµήθεια είναι κεντρική. 

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

1.6.2.5 Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  
www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/promitheies-diagonismoi.html, µε µέριµνα 
ΓΕΝ/∆Ε∆ΗΣ και στην http://www.dideap.mil.gr. 

1.6.2.6 Απαιτείται ανάρτηση της απόφασης για τη διενέργεια της ανοιχτής 
διαδικασίας και της διακήρυξης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για διάστηµα 
τουλάχιστον δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 2 της ΥΠΑΣΥ∆ [ΥΑ 2015 (ΦΕΚ 
3522Β / 19-9-19)]. 

1.6.2.7 Περίληψη της παρούσας θα διαβιβασθεί στην Κεντρική Ένωση 
Επιµελητηρίων Ελλάδος, για ευρεία κοινοποίηση στα µέλη της. 

1.6.3 Έξοδα δηµοσιεύσεων 

∆εν υφίστανται καθόσον ο διαγωνισµός διενεργείται από κεντρική υπηρεσία. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

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

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

1.7.3 Λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

2.1.1.1 Η Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2.1.1.2 Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]. 

2.1.1.3 Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατά της. 

2.1.1.4 Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.1.5 Η Α∆ Φ.800/1/270090/Σ.9/31 Ιαν 21/ΓΕΝ/∆4-ΙΙ (Εντολή Προµήθειας). 

2.1.1.6 Το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της9 . 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

2.1.2.1 Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 
σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η 
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.2.2 Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις 
«Εχεµύθειας» µε σκοπό την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των 
πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης: 

2.1.2.2.1. Ο προµηθευτής, συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν υπεργολάβων, 
καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης 
και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του 
έργου που θα αναλάβει. 

2.1.2.2.2. Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως 
προσωπικό του προµηθευτή και τυχόν υπεργολάβων. Ο προµηθευτής δεν δικαιούται 
να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον 
αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί 
κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από 
τον προµηθευτή κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό 
που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
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 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης 

αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής 

ευχέρειας της Α.Α.  
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2.1.2.2.3. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συγκεκριµένης παρ. 
2.1.2.2, η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της. 

2.1.2.2.4. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή 
του, η οποία υποβάλλεται, ψηφιακά υπογεγραµµένη υποχρεωτικά κατά το στάδιο 
υποβολής προσφορών, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

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

2.1.2.2.6. Για την πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία» και ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 
και άλλες διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23-04-2012) και του ν.4155/13 «Εθνικό 
Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την επιφύλαξη 
των οριζόµενων στο άρθρο 70 του ν.4412/16. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

2.1.3.1 Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  
το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  
στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένο10. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

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

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

2.1.3.2.2. Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές 
αλλαγές. 

                                                           
10

 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ΦΕΚ Β΄1924/2017 (άρθρο 14) 
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2.1.3.3. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών ή των αλλαγών. 

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

2.1.4 Γλώσσα 

2.1.4.1 Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.4.2 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 

2.1.4.3 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188)11. Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

2.1.4.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από 
πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.12  

2.1.4.5 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε 
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

2.1.4.6 Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ 
αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα13. 

2.1.5 Εγγυήσεις14 

2.1.5.1 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από 
πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 
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 Επιτρέπεται 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 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
12

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του 

άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
13

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
14

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 ΄ 
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(Α΄13)15, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό 
φορέα. 

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

2.1.5.3. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθµό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 
όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδή-λωσης 
ενδιαφέροντος και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, 

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει 
το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

2.1.5.4 Υπόδειγµα Εγγυητικών Επιστολών, όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ 
«Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών» της παρούσας. 
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   Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018), 
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2.1.5.5 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνεί µε τους εκδότες των 
εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

 2.2.1.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα 
µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 

2.2.1.1.1. Κράτος - µέλος της Ένωσης. 

2.2.1.1.2. Κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 

2.2.1.1.3. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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 

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

2.2.1.2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

 2.2.2.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσοστού 2% επί της προϋπολογισθείσας/ 
εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων. 

2.2.2.2 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. 

2.2.2.3 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της 
παρούσας, ήτοι τουλάχιστον έντεκα µηνών από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

2.2.2.4 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
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2.2.2.5 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201616. 

2.2.2.6 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύµβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού17  

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

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

2.2.3.1.1 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42). 

2.2.3.1.2 ∆ωροδοκία, 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/∆ΕΥ 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. 

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

2.2.3.1.4 Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 
τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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. 

2.2.3.1.5 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 

                                                           
16

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) 

και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
17

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
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χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 

2.2.3.1.6 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 

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

2.2.3.2.1 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 

2.2.3.2.2. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2.2.3.2.3. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.1.1 έως 2.2.3.1.6 η κατά τα 
ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε 
αµετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης 
οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας: 

2.2.3.3.1. Όταν ο οικονοµικός φορέας 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 

2.2.3.3.2 Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα 
κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας 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. 
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∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό 
για την καταβολή τους.18  

2.2.3.3.3. Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα 
κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: 

2.2.3.3.3.1. Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα 
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή 

2.2.3.3.3.2. ∆ύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα 
αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι κυρώσεις των περιπτώσεων 2.2.3.3.3.1 και 2.2.3.3.3.2 
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο 
προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 
2.2.3.3, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή 
της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

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

2.2.3.4.1. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201619. 

2.2.3.4.2. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

                                                           
18

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
19

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια 

της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην 
αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

2.2.3.4.3. Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς 
φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

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

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

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

2.2.3.4.7. Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή των παρ. 2.2.3 ως 2.2.9 της παρούσας. 

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

2.2.3.4.9. Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε 
κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει 
εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 
2.2.3.4.1 έως 2.2.3.4.9 η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 
οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση της παρ. 2.2.3.4.2, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν 
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λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

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

2.2.3.6. Ο οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3.3 και 2.2.3.4 µπορεί να 
προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για 
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού 
(αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από 
τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή 
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας20  

2.2.4.1 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας. 

2.2.4.2 Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016, προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση ή δήλωση. 

2.2.4.3 Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 
Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 

                                                           
20

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
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ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.  

2.2.4.4 Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να 
καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δεν απαιτείται να διαθέτουν και 
να υποβάλλουν στοιχεία. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

∆εν απαιτείται.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης Θα 
πρέπει: 

α. Να διαθέτουν πιστοποιητικό C.o.C (Certification of Conformity) όλων των 
εργασιών και υλικών σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΑSA ή FAA. 

β. Να εφαρµόζουν σύστηµα διασφάλισης ποιότητας που θα 
συµµορφώνεται και θα πληροί τις προϋποθέσεις του ISO 9001:2015 ή άλλων 
ισοδύναµων και θα παρέχει µε την ενεργοποίηση της Σύµβασης, Πρόγραµµα 
Ποιότητας (Quality Plan) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 ή άλλου 
ισοδύναµου. 

γ. Να προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο 
αριθµός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος εξαιρείται της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ). 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

∆εν απαιτείται. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

2.2.9.1.1. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 
οικονοµικοί φορείς: 

2.2.9.1.1.1. ∆εν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της 
παραγράφου 2.2.3 και 

2.2.9.1.1.2. Πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
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προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, 
το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 και άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην 
παρούσα Παράρτηµα «ΙΙΙ», το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου 
του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος Ι. 

2.2.9.1.2. Το ΕΕΕΣ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών21 

2.2.9.1.3 Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά 
πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι 
δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονοµικού φορέα22 ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

2.2.9.1.5 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση 
οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

 2.2.9.1.6 Οι οικονοµικοί φορείς που στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων (στήριξη στις ικανότητες τρίτων), υποβάλουν και χωριστό ΕΕΕΣ για 
κάθε έναν από τους φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται, δεόντως 
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους σχετικούς φορείς. 

2.2.9.1.7 Εφόσον ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην 
προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει µέρος της σύµβασης υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτο, ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά και σχετικό 
ΕΕΕΣ των υπεργολάβων δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από αυτούς, 
προκειµένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδροµή των λόγων 
αποκλεισµού και για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3 
της παρούσας. 

                                                           
21      Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 

Α’). 
22

 Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα23 24 

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

2.2.9.2.2. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός 
φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 - 2.2.6). 

2.2.9.2.3. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος 
δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4. 

2.2.9.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η 
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο 
συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση 
δεδοµένων εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ). 

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

2.2.9.2.6 Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών25. Σηµειώνεται ότι 
δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

                                                           
23

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια 

επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα 

επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της 

παρ. Β.3 της παρούσας   
24

   Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 

66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
25

   Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019. 
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2.2.9.2.7 Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

2.2.9.2.7.1 Για την παράγραφο 2.2.3.1 και 2.2.3.2. 
απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου 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 τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά 
και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.2. του παρόντος. 

2.2.9.2.7.2. Για τις παραγράφους 2.2.3.3 και 2.2.3.4.2: 

2.2.9.2.7.2.1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια 
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

2.2.9.2.7.2.2. Ειδικά για τις περιπτώσεις των παραγράφων 
2.2.3.3.1 και 2.2.3.3.1 πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται: 

2.2.9.2.7.2.2.1. Υπεύθυνη ∆ήλωση, του Ν.1599/1986, του 
οικονοµικού φορέα αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 
καταβάλει εισφορές. 

2.2.9.2.7.2.2.2. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην 
Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται 
από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν 
προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. 
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Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του 
οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς 
αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Εσόδων. 

2.2.9.2.7.3. Για τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.3.3 της 
παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από 
την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί 
εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 
υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση 
του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2, 
2.2.3.3.1 και 2.2.3.3.2 και 2.2.3.4.2, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά µπορεί να 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3.1 και 
2.2.3.3.2 και 2.2.3.4.2. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του 
επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.4412/2016. 

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

2.2.9.2.7.5. Για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

2.2.9.2.8. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) 
προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
µητρώου του κράτους εγκατάστασης. 

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

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο. 

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

2.2.9.2.9. Για την απόδειξη της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, δεν προβλέπεται η προσκόµιση 
δικαιολογητικών. 

2.2.9.2.10. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της 
παραγράφου 2.2.6, δεν προβλέπεται η προσκόµιση δικαιολογητικών. 

2.2.9.2.11. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7. 

Σε περίπτωση που επίκειται λήξη ισχύος των εν λόγω 
πιστοποιητικών σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο είτε µέχρι τη σύναψη της οικείας 
σύµβασης είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να 
προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή, αµελλητί και το αργότερο µία ηµέρα πριν από τη 
λήξη τους , επικαιροποιηµένα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία να είναι σε ισχύ καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

2.2.9.2.12. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις 
περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά 
την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια 
αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή 
του 11. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών 
του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής 
(πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 
οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

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

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

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

2.2.9.2.13. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε 
επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές 
διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που 
συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να 
προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την 
αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό 
πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των 
οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η 
πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από 
τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό 
πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής 
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους 
καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

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

2.2.9.2.15. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να 
στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, 
σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης26  

2.3.1.1 Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής27. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

2.4.1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Ι» και «ΙΙ», για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 
προµήθειας ανά είδος /τµήµα. 

2.4.1.2. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».28   

2.4.2.2. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 

                                                           
26

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
27

 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει 

αυτής 
28

 Συσχέτιση με άρθρο  (Γλώσσα) και. (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι 

παρ. 1 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016). 
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ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο 
χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 
της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.3. Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την 
υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την προσφορά 
τους, µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα 
αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση 
συµµετοχής συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην 
χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής 
για την συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη 
δήλωση του προηγούµενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

2.4.2.4. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 
και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

2.4.2.6 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

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

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

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

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

2.4.2.7. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους 
προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα 
οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 

παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει 
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

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

2.4.2.8.1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 
οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή 
µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής, µε την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της 
παραγράφου 2.4.2.3 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς. 

2.4.2.8.2. Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής 
προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. 

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

   2.4.2.8.4. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από 
τον οικονοµικό φορέα στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ), σε 
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας'', όπως 
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα 
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν 
προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
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 2.4.2.8.5 Ο παραπάνω σφραγισµένος φάκελος να φέρει τον αριθµό 
του συστηµικού διαγωνισµού / διαδικασίας για τον οποίο υποβάλλεται προσφορά, την 
επωνυµία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθµό του συστηµικού διαγωνισµού που 
έχει λάβει στο ΕΣΗ∆ΗΣ, την επωνυµία και την διεύθυνση καθώς και τον αριθµό 
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζοµένου 
(σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα 
στοιχεία αυτά για όλα τα µέλη της), καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟ: �/2021 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ������. 

της δράσης ����µε κωδικό ������ . 

ΑΦΟΡΑ ΣΕ ��������.. (συµπληρώνεται από τον διαγωνιζόµενο 
ανάλογα µε τα στοιχεία της προσφοράς που υποβάλλει σε έντυπη µορφή) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: �������. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:�./�../2021 

Αριθµός συστηµικού διαγωνισµού ΕΣΗ∆ΗΣ: ����. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:�./�../�� 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή την γραµµατεία» 

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

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο διαγωνισµό 
οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού εντός του ηλεκτρονικού φακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Οι 
προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή αρχείου .pdf, σύµφωνα µε τον ν.4155/13 και την 
υπ’ αριθµόν 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 
1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν: 

2.4.3.1.1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 
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Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)), το 
οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
διακήρυξης. 

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

2.4.3.1.2. Την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 
του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής συµπληρωµένη σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα του Παραρτήµατος «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ – Υποδείγµατα Εγγυητικών 
Επιστολών» της παρούσας προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.∆.Ε.). 

2.4.3.1.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν χρησιµοποιούν σαν άµεσο ή έµµεσο 
αντιπρόσωπο τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ενόπλων 
∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 66 παράγραφος 13 του Ν∆ 1400/73. 

2.4.3.1.4 Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο αριθµός 
εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος ανάδοχος 
εξαιρείται της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).29  

2.4.3.1.5 Υπεύθυνη ∆ήλωση για την αποδοχή της ρήτρας Κωδικοποίησης 
Υλικών σύµφωνα το Παράρτηµα «IV» παρούσας. 

2.4.3.2  Τεχνική προσφορά 

2.4.3.2.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στους 
Γενικούς και Ειδικούς όρους και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Ι» και «ΙΙ» της παρούσας 
∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που 
τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα υλοποίησης των απαιτήσεων 
του παρόντος διαγωνισµού, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα του 
προσφερόµενου συµβατικού αντικειµένου, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα 
στα ως άνω Παραρτήµατα. 

2.4.3.2.2 Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης 
που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.3.2.3 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα 
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  Άρθρο 130 του ν.4412/16. 
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παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό 
αρχείο σε µορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2.4.3.2.4 Τυχόν απαιτούµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) 
υποβάλλονται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του 
άρθρου 15 της υπ’ αριθµόν 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

2.4.3.2.5 Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές του διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – 
αντιστοιχία, ως απαιτείται κατά την συµπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, θα απορρίπτονται. 

2.4.3.2.6 Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν 
πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση 
οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονοµικών προσφορών 

2.4.4.1 Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής 
Προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα 
διακήρυξη. Ειδικότερα, η προσφερόµενη τιµή για το είδος πρέπει να προκύπτει µε 
σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη 
σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην σχετική παράγραφο του παρόντος 
Παραρτήµατος. Οι τιµές που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι 
οι τιµές µε τις οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου ανάθεσης. 

2.4.4.2 Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί 
ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική 
Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή 
.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. 
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 
να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

2.4.4.3 Η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της 
οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
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Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων 
και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς. 

2.4.4.4 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) ανά µονάδα 
µέτρησης για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο 
ανάδοχο και θα αναγράφονται αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε 
ευρώ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ, γίνεται µε 
δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, 
προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα 
κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

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

2.4.4.6 Κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα 
υποβληθεί και δήλωση του οικονοµικού φορέα, αναφορικά µε το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς, το χρόνο παράδοσης του συµβατικού αντικειµένου και τον επιθυµητό 
τρόπο πληρωµής. 

2.4.4.7 Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί 
αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο 
“οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε µορφή pdf. 

2.4.4.8 Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύµβασης. 

2.4.4.9 Οι κρατήσεις για τον παρόντα διαγωνισµό αναλύονται ως 
κατωτέρω: 

α. ΑΕΠΠ:         0,06% 

β. Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ):      0,0018% 

γ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ):   0,00036% 

δ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ:        0,07% 

ε. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ):     0,0021% 

στ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ):  0,00042% 

 Σύνολο:        0,13468 % 

και σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί της καθαρής 
αξίας, σύµφωνα µε τον ν. 4172/13. 

2.4.4.10 Επισηµαίνεται ότι η υπόψη προµήθεια απαλλάσσεται 
Φ.Π.Α. 

2.4.4.11 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 
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2.4.4.11.1. ∆εν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα. 

2.4.4.11.2. ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε 
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016. 

2.4.4.11.3. Οι προσφερόµενες τιµές υπερβαίνουν τον 
προϋπολογισµό κάθε Τµήµατος.  

  2.4.4.12 Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται µε 
σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωµής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της 
παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών30   

2.4.5.1 Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς 
φορείς για διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) µηνών από την επόµενη της διενέργειας 
του διαγωνισµού. 

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

2.4.5.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

2.4.5.4 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, 
εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 
και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

2.4.5.5 Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν 
ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη 
απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να 
ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών31 

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

                                                           
30

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
31

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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2.4.6.1. Η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το 
περιεχόµενο που ορίζεται στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόµενα 
Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»), 2.4.4 (Περιεχόµενα 
Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 

προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος των προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου - ∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της παρούσας. 

2.4.6.2. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της 
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 και µε την παράγραφο 3.1.1.4 της 
παρούσας διακήρυξης. 

2.4.6.3. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες 
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή 
από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 και µε την 
παράγραφο 3.1.1.4 της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.6.4. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 

2.4.6.5. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 
παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 
ως µέλη ενώσεων. 

2.4.6.6. Η οποία είναι υπό αίρεση. 

2.4.6.7. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών. 

2.4.6.8. Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που 
ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

3.1.1.1.1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη (1.5). 

3.1.1.1.2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου 
«Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα 
αρχή. 

3.1.1.2. Η αποσφράγιση των υποβληθέντων σε έντυπη µορφή στοιχείων 
και δικαιολογητικών των προσφορών (άρθρα 2.4.2.8.4 και 2.4.2.8.5) θα γίνεται 
δηµοσίως την ηµεροµηνία που γίνεται η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και ώρα για την οποία θα αποσταλεί 
σχετική ειδοποίηση µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ στους προσφέροντες. Η 
ειδοποίηση εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι υποχρεωτική, ενώ η συµµετοχή 
των οικονοµικών φορέων δυνητική κατά την κρίση τους. 

3.1.1.3 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά 
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εµπιστευτικές. 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κειµένων διατάξεων. 

  Ειδικότερα: 

  3.1.2.1.1 Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
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αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του 
οργάνου. 

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

  3.1.2.1.3 Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των 
τεχνικών προσφορών µπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται 
από το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στην 
αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η τελευταία να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών. 

  3.1.2.1.4 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. 

  3.1.2.1.5 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 
προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  προς 
έγκριση. 

    Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση 
µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς 
φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Επισηµαίνεται ότι η εκτίµηση και τα σχετικά αιτήµατα προς τους 
προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά µε το αν µία προσφορά φαίνεται 
ασυνήθιστα χαµηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την 
αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινόµενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά µε τις 
ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ 
µέρους των προσφερόντων ενσωµατώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και 
παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται οµοίως στην ως 
κατωτέρω ενιαία απόφαση (παρ. 3.1.2.1.6). 
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3.1.2.1.6 Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια 
απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω 
σταδίων  («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες 
µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, µαζί µε 
αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 
σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει 
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

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

3.2.3. Ο σφραγισµένος φάκελος της προηγούµενης παραγράφου, ο οποίος φέρει 
την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ», υποβάλλεται 
στην Ανωτάτη Επιτροπή Προµηθειών (ΑΕΠ) Παπαρρηγοπούλου 2, Πλατεία 
Κλαυθµώνος, Αθήνα, τ.κ.: 10561, Τηλ. 210-3368630). Εξωτερικά του φακέλου 
αναγράφεται: 

3.2.3.1. Η επωνυµία του οικονοµικού φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
(π.χ. τηλ., fax, Email). 

3.2.3.2. Αριθµός συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ) του διαγωνισµού, για τον οποίο 
αφορούν τα περιλαµβανόµενα στον φάκελο δικαιολογητικά. 
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3.2.4. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της 
προθεσµίας της παρ. 3.2.1 του παρόντος, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από 
τις αρµόδιες αρχές. 

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

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

3.2.7. Mε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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, 
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

3.2.7.1. Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

3.2.7.2. ∆εν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

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

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

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

3.2.9 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε 
τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η 
τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του 
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φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια 
επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την 
κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παρ. 1.3.4 της παρούσας 
διακήρυξης. 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 

3.3.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν 
έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και 
ιδίως, η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

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

  β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

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

3.3.3 Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, σε προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 

3.3.4 Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
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αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του 
(εφόσον υφίσταται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει του 
κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 106 του ν.4412/16. 

3.3.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των αναφεροµένων στην παρούσα 
διακήρυξη.  

3.3.6 Πριν από την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η διατύπωση θετικής 
γνώµης από την Υπεύθυνη Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΥΑ 2015 (Β΄ 3522/19-9-
19). 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

3.4.1 Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης 
της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

  (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης 
στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα 
ή τηλεοµοιοτυπία ή  

  (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης 
πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

  γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση 
της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

 3.4.2 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

 3.4.3 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable 
Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων 
πιστοποιητικών. 

 3.4.4 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο 
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άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ. 
56902/215 Υ.Α.. 

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

 3.4.6 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η 
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 3.4.7 Η Αναθέτουσα Αρχή µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 

  α. κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 

  β. διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016. 

 3.4.8 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των 
προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των 
ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών 
του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών 
από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 

3.4.9 Η Αρχή επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε την 
προσφυγή και δεν µπορεί να ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή 
ζητήµατα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 

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

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

3.4.12 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση 
για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής. 
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3.4.13. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της 
εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου 
δικαστηρίου . ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα 
αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες 
µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 
ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 

3.4.14. Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη 
άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

3.4.15. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης 
επί της προδικαστικής προσφυγής . Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

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

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

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

3.5.1 Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει, 
αιτιολογηµένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επαναπροκύρηξής της µετά τη σύµφωνη γνώµη της 
ΕΥΣΥ∆ΤΑΜΕΤΑΑΠ, από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 

3.5.2 Σε περίπτωση επαναπροκύρηξης του διαγωνισµού απαιτείται σύµφωνη 
γνώµη της ΕΥΣΥ∆ΤΑΜΕΤΑΑΠ. 





 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

                                 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από                      
  το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
  Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 49 
 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν 
ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. της παρούσας 
και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Το περιεχόµενό της εγγυητικής επιστολής πρέπει είναι σύµφωνο µε το 
υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα «VIΙΙ» της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα 
στο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η 
οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

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

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να 
είναι δύο (2) µήνες µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο της σύµβασης.  

4.1.2 Εγγύηση προκαταβολής 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους από 
αυτό που καλύπτεται µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται από τον ανάδοχο 
εγγύησης προκαταβολής, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα VIII της ∆ιακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η 
προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωµής). 

Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται µε 
βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισµού 
επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων». 

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

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/16. 

  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

4.3.2 O ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 
4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001 
όπως έχει τροποποιηθεί µε τον Ν. 4496/2017 . Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

4.3.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαµβάνει όλα τα µέτρα πληροφόρησης που 
προβλέπονται από τον Καν. 1048/2014 και 1049/2014, καθώς και του Οδηγού 
Εφαρµογής Μέτρων Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιότητας Εθνικών Προγραµµάτων Ταµείου 
Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική 
∆ηµοκρατία / Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 2017 καθόσον το 
παρόν έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράµµατος Ταµείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης.    

4.3.4 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης. 

4.3.5 Το προσωπικό του αναδόχου που εκτελέσει τη σύµβαση θα τελεί υπό τον 
έλεγχο και την αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. 
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4.3.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιδεικνύει πνεύµα συνεργασίας κατά τις 
επαφές του µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των 
εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτόν προσώπων. 

4.3.7 Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο 
µε το συµφέρον της Υπηρεσίας. 

4.3.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύµβασης (τακτικές 
και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη 
αποφάσεων 

4.3.9 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 
τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. Από την εκτέλεση 
της σύµβασης καµία έννοµη σχέση δεν δηµιουργείται µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 
και του προσωπικού του αναδόχου που ασχολείται µε αυτή. 

4.3.10 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί 
κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 
λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή 
των άλλων µελών για την ολοκλήρωση της σύµβασης. 

4.3.11 Η παρούσα διακήρυξη και η σύµβαση που θα καταρτισθεί θα διέπονται 
αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα 
διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών 
διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους 

4.4 Υπεργολαβία 

 4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 4.4.2 ∆εν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύµβασης τµηµάτων της 
σύµβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της ΑΑ. 

4.4.3 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
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διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους 
της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των 
τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

 Στην περίπτωση αυτή ο κύριος ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (αποδεικτικά µέσα) του ιδίου ή του νέου 
υπεργολάβου, µε αυτά που είχαν προσκοµισθεί από τον αρχικό, (προς αντικατάσταση) 
υπεργολάβο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, τα οποία θα 
αξιολογηθούν αρµοδίως (γνωµοδοτικό όργανο), ώστε να γίνει αποδεκτή ή µη η 
ανωτέρω αντικατάσταση (αποφαντικό όργανο). 

 Οµοίως σε περίπτωση που ο κύριος ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του 
υπεργολάβου, όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική επάρκεια-τεχνική και επαγγελµατική 
ικανότητα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης και µε τον οποίο διακόπτεται η 
συνεργασία, υποβάλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία θα αξιολογηθούν 
αρµοδίως (γνωµοδοτικό όργανο), ώστε να γίνει αποδεκτή ή µη η ανωτέρω 
αντικατάσταση (αποφαντικό όργανο). 

 4.4.4 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα 
αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της 
σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους 
ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω 
ποσοστού. 

 Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.4412/2016. 

 4.4.5 Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 
άρθρο 131 του ν.4412/16. 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

4.5.1 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της 
Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16 και κατόπιν 
γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου και προεγκρίσεως της  Υπεύθυνης Αρχής 
(ΕΥΣΥ∆ΤΑΜΕΤΑΑΠ), σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 46 της υπ’ αριθ. 2015/19-09-2019 
(Β’ 3522) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών 
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Προγραµµάτων των Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 
(ΥΠΑΣΥ∆). 

4.5.2 ∆εν απαιτείται τροποποίηση της σύµβασης σε περίπτωση µεταβολής του 
συντελεστή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

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

4.6.1.2. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2 της παρούσας και, 
ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 
σύµβασης. 

4.6.1.3. Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.7 Παρακολούθηση της Σύµβασης 

Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται µε µέριµνα του Επιχειρησιακού 
Φορέα από την επιτροπή του ΠΝ που παραλαµβάνει τα προς προµήθεια υλικά και 
υπηρεσίες. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύµβασης ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωµή θα γίνεται σε βάρος του Κεντρικού Λογαριασµού που τηρείται 
στην ΤτΕ, µέσω ηλεκτρονικών εντολών πληρωµής σύµφωνα µε τη διαδικασία 
πληρωµών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

5.1.2 Η πληρωµή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο µπορεί 
να γίνει µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

  α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 

  β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του 
υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµή ποσοστού 
20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 
µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον 
συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. Η χορήγηση 
της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύµφωνα µε την παράγραφο 1δ του 
άρθρου 72 του ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται µε βάση την ΥΑ Αριθ. 
2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 1209/17-09-2001) «Περί καθορισµού επιτοκίου των 
προκαταβολών για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και 
για το χρονικό διάστηµα υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την 
ηµεροµηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισµό του τόκου θα 
λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 
12µηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής 
προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες  το οποίο  θα παραµένει σταθερό µέχρι 
την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

5.1.3 Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές 
παραδόσεις, µόνο µετά την ολοκλήρωση προσκόµισης της αναλογούσας ποσότητας, 
εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη. 

5.1.4 Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω 
τρόπους πληρωµής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συµβατικός 
τρόπος πληρωµής. 

5.1.5 Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί ενός τριάντα (30) ηµερών από την 
κατάθεση των δικαιολογητικών πληρωµής από τον προµηθευτή στην Αναθέτουσα 
Αρχή (οφειλέτη), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο Ζ.5 της Παραγράφου 
Ζ’ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 
2011, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές» του Ν.4152/2013 και στην υπ’ αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργού 
Οικονοµικών. 
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5.1.6 Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν.4412/16, την 
ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων 
από το ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

5.1.7 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αποσταλούν στην Επιχειρησιακό 
Φορέα  (ΓΕΝ/∆4) είναι κατ’ ελάχιστον 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.4412/16. 

 β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (µόνο για 
προµήθεια υλικών/ειδών). 

 γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

 δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

 ε. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη 
και στα παραρτήµατά της ή ζητηθεί από την αρµόδια για τον έλεγχο και την πληρωµή 
της δαπάνης υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη 
νοµοθεσία. 

5.1.8 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 

Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ: 0,07% 

Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ): 0,0021% 

ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ): 0,00042% 

Υπέρ ΑΕΠΠ:  0,06% 

Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ): 0,0018% 

ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ): 0,00036% 

Σύνολο: 0,13468 % 

 

Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία, άρθρο 
64 του ν.4172/2013 (Α΄167), παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 4% επί της 
καθαρής συµβατικής αξίας των παραληφθέντων υλικών. 

5.1.9 Επισηµαίνεται ότι η παρούσα σύµβαση απαλλάσσεται ΦΠΑ, σύµφωνα µε 
το άρθρο 27 του ν. 2859/2000 
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5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας διακήρυξης. 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

5.2.1.1. Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη 
του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

5.2.1.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5.2.2. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, 
επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού 
από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των 
τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι 
την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε 
φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή 
και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας 

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

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

5.2.5 Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για 
φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο 
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για 
το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης. 

5.2.6 Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το 
προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί 
του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του 
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συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε 
φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. 

5.2.7 Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται 
µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας 
ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

5.2.8 Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων32   

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - 
Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.5 (Απόρριψη συµβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 
σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση 
της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 
προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης 
που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις 
που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται µε την άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται 
εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α 
του ν. 4412/201633. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς 
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

                                                           
32

 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
33

    Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το συµβατικό αντικείµενο το 
αργότερο εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία ανάθεσης. 

6.1.2 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, 
πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις 
του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από 
τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη 
παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.1.3. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 
προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την 
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο 
της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα 
και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. Παραλαβή Υλικών 

6.2.1.1 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, 
πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. 
β του άρθρου 221 του ν.4412/16, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως 
άνω νόµου και τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στα Παραρτήµατα «Ι» και 
«ΙΙ» της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο 
ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται µε µακροσκοπικό έλεγχο ή/και πρακτική 
δοκιµασία. 

 6.2.1.2 Όταν δηµιουργείται αµφιβολία στην επιτροπή παραλαβής 
όσον αφορά την ποιότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα των προς προµήθεια 
ειδών, τότε η εκάστοτε τριµελής επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωµα 
δειγµατοληπτικού ελέγχου των εν λόγω ειδών και την αποστολή τους για περαιτέρω 
εργαστηριακό έλεγχο σε διαπιστευµένα εργαστήρια, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 214 του ν.4412/16. 
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6.2.1.3 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

6.2.1.4 Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους 
ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε 
παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 
4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – 
δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

6.2.1.5 Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε 
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η 
πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή 
αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

6.2.1.6 Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες 
επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων 
αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο που 
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

6.2.1.7 Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό 
και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. 

6.2.1.8 Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε 
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από τα πιστοποιητικά / δικαιολογητικά / 
έγγραφα µε τα οποία θα πιστοποιείται ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς πληρούν 
τα τεθέντα στην παράγραφο 2.2.7 ποιοτικά κριτήρια, δέον όπως ζητηθεί από αυτούς, 
κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου, η προσκόµιση Εντύπων 
επιθεωρήσεων για αποδέσµευση (Inspection Release Note - IRN) και Πιστοποιητικών 
Καταλληλότητας του Η/Ο ή/και υλικού αυτού ή/και παροχής υπηρεσίας, (Certificate of 
Conformity - CoC) υπογεγραµµένα από τον οργανισµό διασφάλισης ποιότητας του 
Προµηθευτή ή εναλλακτικώς και ισοδύναµα του εν λόγω CoC, πιστοποιητικά FAA 
FORM 8130-3 ή JAA FORM 1 ή EASA FORM 1. 

6.2.2. Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.2.1 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται από την αρµόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ) µέσα στους καθοριζόµενους χρόνους που 
αναγράφονται στην παρ. 3.4 του Μέρους «Α» του Παραρτήµατος «Ι» της παρούσας 
διακήρυξης. 

6.2.2.2 Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον 
οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, 
µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
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απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την 
υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε 
µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και 
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του 
αναδόχου. 

6.2.2.3 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη 
παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από 
την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα 
µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από 
την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το 
άρθρο 208 του ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.2.2.4 Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και 
υποβάλλει απευθείας προς ΓΕΝ/∆ΟΥ, µε κοινοποίηση τον Επιχειρησιακό Φορέα 
(ΓΕΝ/∆4) και την Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της δαπάνης. 

6.2.2.5 Η ΓΕΝ/∆ΟΥ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και 
διαπιστώσει την ορθότητα και νοµιµότητά τους, εντέλλει τον φορέα πληρωµής για την 
εξόφληση του αναδόχου. 

6.2.2.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-221 
του ν.4412/16. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και 
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

∆εν απαιτείται.  

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, 
που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Ως ορίζεται στην παράγραφο 6.2.1.2 του παρόντος. 

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας34  

6.6.1 Ο ανάδοχος θα παρέχει για τα υλικά / µονάδες συστήµατος εγγύηση 
καλής λειτουργίας για χρονική περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών από την 
παραλαβή τους από το ΠΝ. 

6.6.2 Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για 
την καλή λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο 
της εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης. 

6.7 Αναπροσαρµογή τιµής35  

 ∆εν προβλέπεται.  

6.8  Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

 6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος 
καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει µονοµερώς τη 
σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του ΑΚ, περί αµφοτεροβαρών συµβάσεων.  
 
 6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα 
από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται, οµοίως, να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
 6.8.3 Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, 
µειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του/τους 
προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, µε 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο 
έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).36

 

                                                           
34

 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
35

 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
36

   Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 
της Σύµβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

(1) Όπως αναφέρεται στα άρθρα 1.1.1 και 1.1.2 της παρούσας διακήρυξης. 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.  

(1) Συµβατικό αντικείµενο αποτελεί η προµήθεια υλικών εξοπλισµού 
διάσωσης των ελικοπτέρων του Πολεµικού Ναυτικού ως παρακάτω Πίνακας 
Συµβατικού Αντικειµένου. Τα προς προµήθεια υλικά θα καλύψουν άµεσες και 
επιτακτικές ανάγκες του Αρχηγείου Στόλου, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
αποστολών διάσωσης από τα Ελικόπτερα του πολεµικού Ναυτικού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Α/Α Περιγραφή / NSN ή P/N  
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Εκτιµώµενη Αξία 
ανά Μονάδα 
Μέτρησης  

(σε ευρώ, χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική 
Εκτιµώµενη Αξία  

(σε ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµ
ένων κρατήσεων, 

χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Κάµερα καταγραφής Go Pro /  

P/N: CHDHC-601 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 4 500,00 2.000,00 

2 
Life raft Hard (S) /  

P/N: L.S.I.FLO-4381-HD 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 10 8.000,00 80.000,00 

3 
Collapsible Rescue Basket /  

NSN: 1670-015666578 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 6 2.200,00 13.200,00 

4 
Rescue Seat /  

P/N: LSI RES-1201-00  
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 8 2.000,00  16.000,00 

                                                                                                                                                                                          
           Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 

Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

           Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της 

Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με 

διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του 

υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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5 
Medevac Litter /  

NSN: 6530-011870104 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 6 1.419,00 8.514,00 

6 
Tri SAR Harness /  

NSN: 4240-015529769  
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 10 637,00 6.370,00 

7 
Rescue Equipment Case /  

NSN: 4240-015180932 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 8 273,00 2.184,00 

8 
Chemical light strap /   

NSN: 4220-013253133 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 10 15,00 150,00 

9 
Trailing Line /  

NSN: 4010-013124854 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 6 169,00 1.014,00 

10 
Megaphone /  

NSN: 5830-014122012 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 8 1.079,00 8.632,00 

11 
Quick Splice  D lock Hoist 

Hook / 
 P/N: 197 LSC ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 6 1.040,00 6.240,00 

12 
Cable Cutter /  

NSN: 5110-002247053 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 8 25,00 200,00 

13 

Sterns Man Overboard Life 
Ring /  

P/N: LSI RES 2053-00 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 10 115,00 1.150,00 

14 
Hoist Gloves /  

NSN: 8415-002687871 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 10 17,00 170,00 

15 
Hoist Gloves /  

NSN: 8415-002687872 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 10 17,00 170,00 

16 
Hoist Gloves /  

NSN: 8415-002687869  
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 20 17,00 340,00 

17 
Hoist Gloves /  

NSN: 8415-002687868 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 10 17,00 170,00 

18 
MK 58 Smokes /  

NSN: 1370-007528126 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 20 17,00 340,00 

19 
Chemical Light /  

NSN: 6260-001067478 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 200 1,10 220,00 

20 

Rescue Swimmer Jumpsuit 
(πάχος 5/3ΜΜ) /  

Ρ/Ν: SAR-3015-F-L53  
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 8 534,00 4.272,00 

21 

Rescue Swimmer Jumpsuit 
(πάχος 7/3ΜΜ) /  

Ρ/Ν: SAR-3015-F-L75  
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 8 607,00 4.856,00 
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22 

Hood, 7/5mm Rescue 
Swimmer /  

Ρ/Ν: SAR-3110-00 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 8 91,00 728,00 

23 

Gloves, 5mm Rescue 
Swimmer / 

 P/N: LSI USG 30N 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 8 24,00 192,00 

24 
Mask, Wraparound /  
P/N: SAR-4503-00 

ή ισοδύναµο 
Τεµάχια 8 40,00 320,00 

25 
Snorkel, Impulse 3, Flexible /  

P/N: SAR-4660-FLX 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 8 10,00 80,00 

26 
Fins, SAR Shredder, Black /  

P/N: SAR-4001-BK 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 8 45,00 360,00 

27 

Boots, 5mm Neoprene Rescue 
Swimmer /  

P/N: SAR-5499-size 
ή ισοδύναµο  

Τεµάχια 8 43,00 344,00 

28 
Knife, Rescue & Survival / 

NSN: 4220-012783007 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 6 30,00 180,00 

29 

STAINLESS 
CAVING/RESCUE LADDER, 

40 FT. /  
P/N: RES-0610-00 

ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 6 817,00 4902,00 

30 

COVERALL, FLYERS ANTI 
EXPOSURE CWU-86/P /  

P/N: CLO-1186-ML 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 100 1.187,00 118.700,00 

31 

Συσκευή επικοινωνιών AN 
PRC 149 /  

NSN: 5826-014660186 
ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 4 10.000,00 40.000,00 

32 

Συσκευή ελέγχου C12631 για 
συσκευή επικοινωνιών AN 

PRC 149 /  
NSN: 5998-014660183 

ή ισοδύναµο 

Τεµάχια 4 2.000,00 8.000,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 329.998,00 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Κωδικός είδους (CPV): 35112000-2. 

2. Τεχνικός προσδιορισµός: Τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο NSN/P.N. των υπό προµήθεια υλικών 

3. Τόπος παράδοσης (Κωδικός Nuts): ΒΕΝ/ΝΟΚ (Κοτρώνι Μαραθώνα Αττικής) 
(EL305) 
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4. Χρόνος παράδοσης: Εντός έξι (06) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης 

5. Σύνολο κρατήσεων: 0,13468%. 

6. Φόρος εισοδήµατος (ως παράγραφος 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013): Κατά την 
πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4%. 

(2) Οι προς προµήθεια ποσότητες προσδιορίζονται αναλυτικά στον 
Παραπάνω Πίνακα Συµβατικού Αντικειµένου. Συνοπτική περιγραφή των υποχρεώσεων 
θα περιλαµβάνει η σχετική σύµβαση που θα υπογραφθεί. 

(3) Έλεγχοι κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4.3 της παρούσας. 

(4) Τροποποίηση της σύµβασης είναι δυνατή µε τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 4.5 της παρούσας. 

(5) Τα προς προµήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια. 

(6) Τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στο NSN/P.N. των υπό προµήθεια υλικών. 

2.2 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούµενη εµπλοκή 
υποψηφίων  

Τα στοιχεία προϋπολογισµού της σύµβασης προκύπτουν κατόπιν έρευνας της 
αγοράς 

2.3 Στοιχεία ωριµότητας της Σύµβασης 

 Η µε αρ. πρωτ. 852/Φ.27/04-05-2020 Απόφασης Χορήγησης της Επιδότησης 
της ∆ράσης «Ενίσχυση της Εθνικής Ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των 
εξωτερικών συνόρων καθώς και των δυνατοτήτων Έρευνας και ∆ιάσωσης (SAR) του 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». 

 2.4 Τεκµηρίωση σκοπιµότητας/υποδιαίρεσης ή µη της σύµβασης σε 
τµήµατα 

 Η υποδιαίρεση σε τµήµατα επιβλήθηκε λόγω διαφοροποίησης των προς 
προµήθεια υλικών και την επίτευξη µεγαλύτερου ανταγωνισµού. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  

Τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
αντιστοιχούν στο NSN/P.N. των υπό προµήθεια υλικών.  

3.2 Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η µεθοδολογία υλοποίησης της σύµβασης και οι τρόποι διασφάλισής της 
καθορίζονται στις συγκεκριµένες παραγράφους της παρούσας διακήρυξης. 

3.3  Οµάδα Έργου / Σχήµα ∆ιοίκησης της Σύµβασης 

∆εν απαιτείται λόγω της φύσης της σύµβασης. 

3.4 ∆ιάρκεια σύµβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το συµβατικό αντικείµενο το αργότερο 
εντός έξι (06) µηνών από την ηµεροµηνία ανάθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.3.5 
της παρούσας διακήρυξης. 
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3.5 Υπεργολαβία 

 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.4, της παρούσας διακήρυξης.  

3.6 Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Το συµβατικό αντικείµενο θα παραδοθεί µε τον όρο «DDP» (Incoterms 2010) 
στην ΒΕΝ/ΝΟΚ (Κοτρώνι Μαραθώνα Αττικής) µε µέσα, προσωπικό, έξοδα και ευθύνη 
του προµηθευτή σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  

3.7 Παραδοτέα-∆ιαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

 Όπως αναφέρεται στα άρθρα 6.1 και 6.2 της παρούσας διακήρυξης. 

3.8 Εκπαίδευση προσωπικού  

- 

3.9 Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη  

Εγγύηση συµµετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης  σύµφωνα µε τις προβλέψεις 
των παρ. 2.2.2 και 4.1 της παρούσας διακήρυξης αντίστοιχα. 

Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας: όπως αναφέρεται στο άρθρο 6.6 της 
παρούσας διακήρυξης  

3.10 Προαιρέσεις 

  Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.3.4 της παρούσας διακήρυξης. 

3.11 Παρατάσεις 

 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του συµβατικού αντικειµένου µπορεί να 
παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη 
την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, 
χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

3.12 Τροποποίηση Σύµβασης 

 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.5 της παρούσας διακήρυξης 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Χρηµατοδότηση 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  329.998,00 € 

3. Ανάλυση και Τεκµηρίωση προϋπολογισµού/Συνολική και ανά 
τµήµα/µονάδα: - 

4. Τιµές αναφοράς: - 

5. Αξία δικαιωµάτων προαίρεσης/παράτασης:- 

6. Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώµατα τρίτων-επιβαρύνσεις: 

6.1 Φ.Π.Α: Απαλλάσσεται 
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6.2 Κρατήσεις:  

Η προµήθεια υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις: 

  α. ΑΕΠΠ             : 0,06% 

  β. Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ)       : 0,0018% 

  γ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ)  : 0,00036% 

 

  δ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ            : 0,07% 

  ε. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)      : 0,0021% 

  στ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ) : 0,00042% 

    Σύνολο           : 0,13468 % 

και σε επιπλέον παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί της καθαρής αξίας, 
σύµφωνα µε τον ν. 4172/13. 

7. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

Η απαιτούµενη, για την ανάθεση της σύµβασης πίστωση θα ανέλθει έως το 
ποσό των τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ 
(329.998,00€) και θα χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταµείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας) και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

Ο τεχνικός προσδιορισµός των υπό προµήθεια υλικών γίνεται µε βάση τον 
Κωδικό Μερίδας (NSN) ή/και τον Κωδικό Παρτίδας (Part Number P/N) τους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στον Πίνακα Συµβατικού Αντικειµένου του Παραρτήµατος «Ι» της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) 

1. Το ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την 
παρακάτω διαδικασία: 

  α. Η αναθέτουσα αρχή: 

   (1) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα 
πεδία) µέσα από την ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr το ΕΕΕΣ για την 
συγκεκριµένη διακήρυξη. 

   (2) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει 
εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε µορφή αρχείου .pdf). 

   (3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι 
αναγνώσιµο (δεν «ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουµε στους Η/Υ). Το 
αρχείο που εκτυπώνεται σε µορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά. 

   (4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά 
υπογεγραµµένο .pdf), τα αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της 
διακήρυξης. 

  β. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

   (1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το 
ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να µεταβεί στην ιστοσελίδα 
https://espdint.eprocurement.gov.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει 
«Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριµένου 
ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ. 

   (2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει 
ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, 
καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, 
υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σηµείο. 

   (3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε 
εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου 
προγράµµατος εκτυπωτή σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ 
µπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη 
λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε 
πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε 
περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 
φυλλοµετρητή. 

   (4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη 
και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). 

   (5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε µορφή .xml 
όσο και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραµµένο) στο φάκελο της προσφοράς του µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής. 

  γ. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε 
µε τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραµµένου αρχείου .pdf είτε µε την τηλεφόρτωση 
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(«ανέβασµα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr). 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 
στην ένωση και οι προσφορές τους υπογράφονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από 
όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στις προσφορές 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. 
Επίσης, όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 78 του ν.4412/16, το ΕΕΕΣ περιέχει τις πληροφορίες της 
παραγράφου 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/16 όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

3. Το ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16, 
αφορά ιδίως: 

  α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

  β. Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα 
αυτά, µπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή 
ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατοµικά, ειδάλλως ως αναγράφεται και στα 
σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆, αρκεί η δήλωση / υπογραφή από τον 
∆ιευθύνων Σύµβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονοµικού φορέα, η οποία και δεσµεύει τον υπογράφοντα (µε τις σχετικές κυρώσεις 
περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι αληθή) για όλα τα 
δηλωθέντα στοιχεία. 

4. Το ΕΕΕΣ/ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ  

 

Η χώρα µας ως µέλος του ΝΑΤΟ υποχρεούται να συµµετέχει στο Σύστηµα 
Κωδικοποίησης Υλικών του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Codification System-NCS), το οποίο µεταξύ 
άλλων αφορά στην απόδοση ενός µοναδικού αριθµού Ονοµαστικού (NATO Stock 
Number-NSN) σε κάθε υλικό που προµηθεύονται οι Ένοπλες ∆υνάµεις.37 Κατόπιν 
αυτού, απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προµήθεια ειδών/υλικών που δεν είναι ήδη 
κωδικοποιηµένα. 

 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οικονοµικοί φορείς, για όσα από τα 
προσφερόµενα είδη/υλικά δεν είναι κωδικοποιηµένα κατά ΝΑΤΟ, πρέπει να 
αποδεχθούν γραπτώς µε την υποβολή του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
τους την ακόλουθη Ρήτρα Κωδικοποίησης και τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, 
και 4438 που αφορούν στην κωδικοποίηση υλικών. 

 

«ΡΗΤΡΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

 

  1.  Σ’ αυτή τη Ρήτρα: 

   α. «Αρχή Κωδικοποίησης» σηµαίνει το Εθνικό Κέντρο 
Κωδικοποίησης (NCB) ή εξουσιοδοτηµένη ∆ιεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει 
στη χώρα σχεδιασµού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από αυτό το 
συµβόλαιο. Εάν ο Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα µε καθεστώς Tier 2  
sponsorship αλλά και αν δεν εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα µε καθεστώς Tier 2  
sponsorship , η «Αρχή κωδικοποίησης» θα είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η 
εξουσιοδοτηµένη ∆ιεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας όπου εδρεύει η «Αρχή 
Προµηθειών». 

   β. «Αρχή Προµηθειών» σηµαίνει την υπηρεσία προµηθειών 
µιας χώρας του ΝΑΤΟ ή µια αρχή διαχείρισης του ΝΑΤΟ. 

   γ. «Τεχνικά ∆εδοµένα» σηµαίνει τα µηχανολογικά σχέδια, τα 
πρότυπα, τις προδιαγραφές και/ή την τεχνική τεκµηρίωση που απαιτείται για την πλήρη 
αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προµηθειών για την 
υποστήριξη του εξοπλισµού που καλύπτεται από το συµβόλαιο. 

   δ. «Ισοδύναµος συµβατικός όρος» σηµαίνει µια συµφωνηµένη 
συµβατική κατάσταση µε βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαµβάνει να παράσχει τεχνικά 
δεδοµένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. 

  2 Τεχνικά δεδοµένα (συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων, 
προδιαγραφών, καταλόγων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιγράφει τα 
φυσικά χαρακτηριστικά ενός υλικού) απαιτούνται µε σκοπό την αναγνώριση / 
κωδικοποίηση και διαχείριση του υλικού σύµφωνα µε το κατά ΝΑΤΟ Σύστηµα 
Κωδικοποίησης (NCS). 

  3. Ο ανάδοχος θα παρέχει στην Αρχή Κωδικοποίησης και εντός των 
προκαθοριζόµενων χρονικών ορίων, τα απαραίτητα τεχνικά δεδοµένα για όλα τα υλικά 
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που περιέχονται στο συµβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται είτε σε 
µορφή εγγράφων των σχεδίων, προδιαγραφών, κτλ. είτε και όπου αυτό είναι διαθέσιµο, 
µέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης της Αρχής Κωδικοποίησης σε δεδοµένα που τηρούνται 
σε διεθνείς διαδικτυακές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 

  4. Ο ανάδοχος θα αποστείλει τα δεδοµένα ή θα µεριµνήσει για την 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτά µέσω διαδικτύου, από τους υποσυµβαλλόµενους ή τους 
προµηθευτές σε αίτηση των Αρχών Κωδικοποίησης µέσα στο χρονοδιάγραµµα που 
προδιαγράφεται στο συµβόλαιο. 

  5 Πέραν της παροχής των τεχνικών δεδοµένων σε αρχική φάση, ο 
ανάδοχος θα παρέχει και οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για όλα τα υλικά που 
περιέχονται στο συµβόλαιο και η οποία προκύπτει από συµφωνηµένες τροποποιήσεις, 
σχεδιαστικές αλλαγές καθώς και οποιασδήποτε άλλης αλλαγής που λαµβάνει χώρα 
κατά την διάρκεια ζωής του συµβολαίου. 

  6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει τους όρους αυτής της 
Ρήτρας ή έναν ισοδύναµο όρο σε κάθε υποσυµβόλαιο ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση 
των τεχνικών δεδοµένων στην Αρχή Κωδικοποίησης. Αν η αποστολή δεδοµένων γίνεται 
από υποσυµβαλλόµενο ή προµηθευτή, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει λεπτοµέρειες 
για τους αριθµούς των υποσυµβολαίων ώστε να µπορέσει να έλθει σε επαφή η Αρχή  
Κωδικοποίησης µε τον υποσυµβαλλόµενο ή τον προµηθευτή απ’ ευθείας για τα 
δεδοµένα. 

  7. Στην περίπτωση ενός υποσυµβολαίου µε ένα κατασκευαστή σε µία 
εκτός ΝΑΤΟ χώρα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραιτήτων 
τεχνικών δεδοµένων από τον υποσυµβαλλόµενο/ προµηθευτή και την παροχή τους 
στην Αρχή Προµηθειών. 

  8. Τα τεχνικά δεδοµένα για την Κωδικοποίηση πρέπει  να 
περιλαµβάνουν το όνοµα και την διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασµού, 
τον αριθµό σχεδίου ή part number(s) του υλικού(ων), αριθµούς συσχέτισης 
προτύπων/προδιαγραφών και ονοµασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν έχουν 
παρασχεθεί στον προτεινόµενο κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται στην 
αρχική φάση έτσι ώστε οι συµβαλλόµενοι να µην παραπλανηθούν. 

  9. Εάν ο συµβαλλόµενος ή προµηθευτής έχει εκ των προτέρων 
παράσχει τεχνικά δεδοµένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που 
περιέχονται σ’ αυτό το συµβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να 
επισηµάνει και να υποδείξει σε ποιό NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. ∆ε 
χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη 
υποβληθεί. 

  10. Ο συµβαλλόµενος, υποσυµβαλλόµενος ή προµηθευτής πρέπει να 
έρχεται σε επαφή µε την Αρχή Κωδικοποίησης της χώρας του για οποιαδήποτε 
πληροφορία αφορά στο σύστηµα κωδικοποίησης ΝΑΤΟ. 

 

 Η µη αποδοχή της Ρήτρας Κωδικοποίησης συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς κι ως εκ τούτου οι συµµετέχοντες οικονοµκοί φορείς δεσµεύονται να 
εξασφαλίσουν ότι οι πραγµατικοί κατασκευαστές – υποκατασκευαστές των υπό 
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προµήθεια ειδών/υλικών θα διαθέσουν τα απαιτούµενα για την κωδικοποίηση των 
υλικών στοιχεία. 

 Οι υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων στους οποίους θα ανατεθεί η 
σύµβαση θέµατος και του Πολεµικού Ναυτικού, που απορρέουν από την αποδοχή της 
Ρήτρας Κωδικοποίησης, έχουν ως ακολούθως: 

  α. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του 
διαγωνισµού, οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς είναι υποχρεωµένοι να απευθυνθούν στην 
αρµόδια Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ), δηλαδή το 
ΚΕΦΝ/∆ιεύθυνση Μελετών και Μηχανογράφησης/Τµήµα Κωδικοποίησης Υλικών τηλ: 
210-5531453, προκειµένου να ενηµερωθούν για την διαδικασία απονοµής κωδικών 
κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους πραγµατικούς κατασκευαστές-υποκατασκευαστές 
των υπό προµήθεια υλικών. 

  β. Πριν την υπογραφή της σύµβασης (ή συµφωνίας πλαίσιο) θέµατος, 
οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να παραδώσουν στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (οπτικός δίσκος CD και µορφή αρχείου txt 
ή Εxcel), στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για τα υπό προµήθεια 
είδη/υλικά: 

   (1) Ο σχετικός αριθµός (Ρ/Ν) του πραγµατικού κατασκευαστή. 

   (2) Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή. 

   (3) Η πλήρης ονοµασία των ειδών/υλικών στην Ελληνική και 
στην Αγγλική γλώσσα. 

   (4) Ο Κωδικός Ονοµαστικού (NSN) εφόσον τα είδη/υλικά είναι 
ήδη κωδικοποιηµένα αλλά δεν περιγράφονται σχετικά στην παρούσα. 

  γ. Εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης/συµφωνίας πλαίσιο, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να απευθυνθούν στην 
αρµόδια ΑΥΚΥ, προκειµένου να τους δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των 
υλικών που απαιτούνται να παραδώσουν για την κωδικοποίηση των υλικών. 

  δ. Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην αρµόδια ΑΥΚΥ τα 
ανωτέρω απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ηµερών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης/συµφωνίας πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση όχι 
µετέπειτα από την παρέλευση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προµήθεια 
ειδών/υλικών. 

 

 Για τα είδη/υλικά της σύµβασης που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί, οι οικονοµικοί 
φορείς υποχρεούνται: 

  α. Να προσκοµίσουν στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνουν 
τον NSN που έχει αποδοθεί. 

  β. Να προσκοµίσουν στην αρµόδια ΑΥΚΥ, όποια τεχνικά στοιχεία του 
υλικού τους ζητηθούν εφόσον κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και 
πλήρους αναγνώρισης των ειδών/υλικών. 

 Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υπό προµήθεια ειδών/υλικών θεωρείται όρος 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης, µε συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (5%) να 
καλύπτει και τις υποχρεώσεις των αναδόχων ως προς την κωδικοποίηση των υλικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς  

 

∆εν απαιτείται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 
προβλέπεται µε το άρθρο 79 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Σηµειώνεται ότι ΕΕΕΣ υποβάλλουν και οι τρίτοι φορείς 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο υποψήφιος οικονοµικός 
φορέας και το οποίο είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο από τον 
εκδότη τους. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν χρησιµοποιούν σαν άµεσο ή έµµεσο 
αντιπρόσωπο τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών 
κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει 
πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο αριθµός 
εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος εξαιρείται της υποχρέωσης εγγραφής στο 
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την αποδοχή της ρήτρας Κωδικοποίησης 
Υλικών σύµφωνα µε το Παράρτηµα «IV». 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

5. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (βλ. υπόδειγµα Παραρτήµατος 
«VIII» της παρούσας διακήρυξης). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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1. Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 2.4.3.2 Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 
στην παράγραφο 2.4.3.2.  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

Α
π
α
ίτ
η
σ
η
 

Ψ
η
φ
ια
κ
ή
ς
 

Υ
π
ο
γ
ρ
α
φ
ή
ς
 

Α
π
α
ίτ
η
σ
η
 

Μ
ετ
ά
φ
ρ
α
σ
η
ς
 

σ
τα
 Ε
λ
λ
η
ν
ικ
ά
 

Α
π
α
ίτ
η
σ
η
 

Θ
εώ

ρ
η
σ
η
ς
 

Α
π
α
ίτ
η
σ
η
 

έν
τυ
π
η
ς
 

Υ
π
ο
β
ο
λ
ή
ς

 

1. Πλέον της συµπλήρωσης της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρµας 
απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω στοιχείων υπό τη µορφή 
∆ήλωσης (σε επιπρόσθετο αρχείο υπό τη µορφή pdf):  

α. Χρόνος ισχύος της προσφοράς 

β. Χρόνο Παράδοσης Παρεχόµενων Ειδών 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 
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γ. Επιθυµητός τρόπος πληρωµής  

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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(i) Οι Έλληνες Πολίτες  

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου 
πριν από την υποβολής του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού 
φορέα για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 
άρθρου 73 του ν.4412/16.  

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή του, 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. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 80 του ν.4412/16), του οικείου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του όπου πιστοποιείται 
η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

5. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την 
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονοµικού φορέα µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο 
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής των πράξεων 
επιβολής προστίµων της παραγράφου 2γ του άρθρου 73 του ν. 
4412/16, όπως ισχύει. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

(ii) Αλλοδαποί 
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1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου 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, έκδοσης 
τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του 
ίδιου του οικονοµικού φορέα, για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής η διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την 
υποβολή του, 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. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 80 του ν.4412/16), του οικείου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή 
του εκτός αν, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 
συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 
την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την 
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονοµικού φορέα µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο 
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής των πράξεων 
επιβολής προστίµων της παραγράφου 2γ του άρθρου 73 του ν. 
4412/16, όπως ισχύει. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

(iii) Νοµικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ΄ αντιστοιχία και για τις 
Α.Ε τα δικαιολογητικά παραγράφου 9.5 του παραρτήµατος «Β») και ειδικότερα: 
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1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου 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. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16.  

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ  

(για 
ηµεδ
απά 
Ν.Π.) 

 

ΝΑΙ  

(για 
αλλο
δαπά 
Ν.Π.) 

ΝΑΙ 

2. Λοιπά κατά περίπτωση (αναφορικά µε ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα) δικαιολογητικά, ως αναγράφονται ανωτέρω. 

Ως κατά περίπτωση καθορίζονται 
σε ανωτέρω εδάφια δ(i) και δ(ii). 

3. Για τις συµβάσεις άνω του 1.000.000,00 ευρώ δικαιολογητικά 
ονοµαστικοποίησης των µετοχών

38
, εφόσον ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου 
εκπροσώπου τους. 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό 
αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή 
του καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων 
της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου 
(µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο 
βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, 
και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές 
µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι 
ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των 
µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το 
πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που 
έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή 
εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της 
δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη 
υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια 
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 
προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
(για 
ηµεδ
απά 
Ν.Π.) 

 

ΝΑΙ 
(για 
αλλο
δαπά 
Ν.Π.) 

ΝΑΙ 
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 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996. 
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ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% 
των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική 
κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 
προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

 

Παρατηρήσεις: 

(1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα δικαιολογητικά 
απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκοµίζονται στην επιτροπή αξιολόγησης 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

(2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή, 
πρέπει να είναι: 

 (ι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 
υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του 
ν.4250/14. 

(ιι). 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. 

 (ιιι). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από 
δικηγόρο. 

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

 (v). Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού 
προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (πχ γενικό 
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 
οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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 (vi). Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη 
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν 
προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία 
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη σύσταση, µεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα. 

 (vii). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν 
συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση 
του οικονοµικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

(3) Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς να λάβουν υπόψη τις αναλυτικές οδηγίες 
υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2. «ΓΕΝΙΚΟΙ 
ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 

 

Α. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία39) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: �����������.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα40)............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα41) ......................................... 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ������.. ποσού �������.��. ευρώ42. 

                                                           
39

   Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν.4412/16  
40

  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

41
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

42
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 

μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό 

δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
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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  ����������43 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) 
.......................�������������..44  

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 τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.....................................................45 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), 
για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος σύµβασης)”/ για 
το/α τµήµα/τα ...............46  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

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 ....................ηµέρες 47 από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την �������������������.. 48.  

                                                           
43

   ο.π. υποσ. 3. 
44

  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
45

  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  

46
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για 

το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
47

  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
48

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης  
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ή 

Η παρούσα ισχύει 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. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση 
της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας 
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της49.  

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 εκδίδουµε50. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                           
49

  Άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
50

  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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Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος �����������. / ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    �����������.. 

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

(∆ιεύθυνση 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 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) ........................ ∆ιακήρυξη / 
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

                                                           
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. 

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. 
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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) 

                                                           
7

  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8
  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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Γ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ����������.. 

Κατάστηµα                ����������. 

(∆/νση οδός –αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   ������ 

        ΕΥΡΩ. ������������ 

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 
απευθύνεται) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. ���    ΕΥΡΩ   ���.. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ������(και 
ολογράφως)�������.���.. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή 
µας, υπέρ της εταιρείας 
���������������..∆\νση������������������για 
την λήψη προκαταβολής ίσης µε το       % της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ 
εκ����.ΕΥΡΩ της µε αριθ����..σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω 
εταιρεία για τη προµήθεια ������������.της (αριθ. ∆ιακ/ξης�..) προς 
κάλυψη αναγκών του ����., πλέον τόκων κατ εφαρµογή του άρθρου 72 του ν. 
4412/16. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί µε µόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

-  Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά 
ισχύ. 

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

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύµβασης 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 
ΤΗΛ. : XXXXXXXXXX.  

Fax: XXXXXXXXXXX. 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΝοX.X./XX  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ XXXXXXXXXXX.XX  

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: XXXXXXXXXX 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: XXX./XX.  
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: XXXXXX € (απαλλασσοµένου ΦΠΑ)  

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 1. Στ� ����� σήµερα �������� στα Γραφεία τ... 
������.. οι υπογεγραµµένοι: ���...��������������� 
�����.. της ����., ως εκπρόσωπος τ� ���.., σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
Φ.��/��./���../����/���.. (Α∆Α��.��. και A∆ΑΜ: 
���.�����..) κατακυρωτική απόφαση του διαγωνισµού µε αριθµό διακήρυξης 
�./�.. και αριθµό συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ)  ��..��.. για τη σύναψη σύµβασης 
προµήθειας ειδών ����� στο πλαίσιο του υποέργου µε αριθµό 2 «Προµήθεια 
Υλικών Συµπληρωµατικού Εξοπλισµού ∆ιάσωσης Ελικοπτέρων του Πολεµικού 
Ναυτικού» µε κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5046468 του Εθνικού Προγράµµατος του 
Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και η εταιρεία «�����������............» µε 
ΑΦΜ: ����, ∆ΟΥ: ����. που εκπροσωπείται από τ� 
���������������� ��� µε Α.∆.Τ: �����, Οδός: ������, 
αριθ.: .., ���� Τηλ.: ������ και FAX.: �����, e-mail:���� 
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα 
ιδιότητά του (στα επόµενα θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ)  την ανάθεση στο δεύτερο, 
καλούµενο στο εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» την προµήθεια των ειδών ����. όπως 
αναφέρονται λεπτοµερώς στο άρθρο �.. και στο Παράρτηµα «�.» της παρούσας 
σύµβασης. 

 2. Οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι συµφωνούν και κάνουν αµοιβαία αποδεκτά 
τα διαλαµβανόµενα στα επόµενα άρθρα. 
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  Α) Επί του σχεδίου της παρούσας σύµβασης ασκήθηκε έλεγχος αυτής 
από την Υπεύθυνη Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΥΑ 2015 (Β΄ 3522/19-09-19), και 
διατυπώθηκε η υπ’ αριθµ. �������... θετική γνώµη αυτής. 

Β)  Η σύµβαση συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) από το Εθνικό Πρόγραµµα Ταµείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας 2014 – 2020 µε Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5046468. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 2. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέµενης σε αυτόν µε τη 
παρούσα, την Προµήθεια Εξοπλισµού ∆ιάσωσης των ελικοπτέρων του Πολεµικού 
Ναυτικού, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Ι» και «ΙΙ» του 
∆ιαγωνισµού �./2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ και την προσφορά του αναδόχου στον εν λόγω 
∆ιαγωνισµό. 

 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 3. Αρµόδιοι Φορείς εκ µέρους του ΠΝ για την παρούσα ορίζονται οι 
ακόλουθοι: 

  α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/∆4 

  β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2 

  γ. Φορέας Χρηµατοδότησης / Πιστώσεων: ΓΕΝ/∆4 µέσω ΕΣΠΑ 2014-
2020 

  δ. Φορέας Πληρωµής: ΥΠΕΘΑ (µε µέριµνα του Επιχειρησιακού 
Φορέα) 

  ε. Φορέας Παρακολούθησης: Με µέριµνα Επιχειρησιακού Φορέα. 

  στ. Φορέας Παράδοσης: ΒΕΝ/ΝΟΚ 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

 4.1 Το συνολικό συµβατικό τίµηµα (οροφή) της παρούσας ανέρχεται σε 
�����.. Ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων 
κρατήσεων υπέρ ∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ. 

 4.2 Το συνολικό τίµηµα: 

  4.2.1 Συµπεριλαµβάνει κρατήσεις υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ – ΑΕΠΠ κατά 
ν.4412/2016. 

  4.2.2 ∆εν περιλαµβάνει Φ.Π.Α 

  4.2.3 Επιβαρύνεται µε Φόρο Εισοδήµατος 4% κατά ν.4172/13. 

  4.2.4 Συµπεριλαµβάνει τυχόν πρόσθετους φόρους. 
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  4.2.5 Παραµένει σταθερό για όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι εξάντλησης 
της προϋπολογισθείσας οροφής. 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 5.1 Τον ανάδοχο βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω 
νόµιµες κρατήσεις: 

  α. ΑΕΠΠ            : 0,06% 

  β. Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ)       : 0,0018% 

  γ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ)  : 0,00036% 

  δ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ           : 0,07% 

  ε. Χαρτόσηµο (3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ)      : 0,0021%  

  στ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ) : 0,00042% 

   Σύνολο            : 0,13468 % 

 5.2 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος επί της καθαρής αξίας σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν.4172/13 σε ποσοστό 4%. 

 

ΦΟΡΟΙ 

 6.1 Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα φόροι, 
κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, επιπλέον 
του συµβατικού τιµήµατος. 

 6.2 Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στη χώρα έδρα / 
προέλευσης της Προµηθεύτριας φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί δεν 
θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ / ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

 7.1 Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Ταµείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας , Κωδ. ΣΑ 7372.     

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ73720000). 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 8.1 Το (τµηµατικό) συµβατικό τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, 
τριάντα (30) ηµέρες από την σύννοµη κατάθεση του συνόλου των παραστατικών καθ’ 
εκάστης πληρωµής στον αρµόδιο προς τούτο Επιχειρησιακό Φορέα (ΓΕΝ/∆4), τα 
οποία κατατίθενται σε αυτόν µε µέριµνα και ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 
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 8.2 Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ευρώ µέσω του Φορέα Πληρωµής 
(καθορισµός του τρόπου πληρωµής θα καθορισθεί από την οικονοµική προσφορά της 
εταιρείας και βάση των αναγραφοµένων στο Παράρτηµα «VI» της ∆ιακήρυξης 
��/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ). 

 8.3 Με µέριµνα του Αναδόχου καθορίσθηκαν τα ακόλουθα: 

  α. Πλήρη Στοιχεία Προµηθεύτριας (Επωνυµία): ��. 

  β. Στοιχεία ∆ικαιούχου Λογαριασµού:����........ 

  γ. ∆ιεύθυνση Έδρας:.............................................. 

  δ. ΑΦΜ και αρµόδια ∆ΟΥ Αναδόχου: ������. 

  ε. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού: 

   (1) Επωνυµία Τραπεζικού Ιδρύµατος:��....... 

   (2) IBAN: :������................................. 

 8.4 Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος: ∆ιενεργείται από τον αρµόδιο για την 
πληρωµή φορέα και αποδίδεται µε µέριµνα του στην αρµόδια ∆ΟΥ. 

 8.5 Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν εµπρόθεσµα τα παραστατικά 
πληρωµής, τότε η πληρωµή µετατίθεται ισοχρόνως και πλέον του χρόνου που το 
συµβατικό τίµηµα είναι εκτελεστέο, αυτοδίκαια από το Φορέα Πληρωµής. 

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 9.1 Για την πληρωµή του 100% του συµβατικού τιµήµατος απαιτείται να 
υποβληθούν στον Επιχειρησιακό Φορέα (ΓΕΝ/∆4) τα ακόλουθα πρωτότυπα 
παραστατικά: 

Α/Α Παραστατικά Πληρωµής 
Με µέριµνα 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Με µέριµνα 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

1 Πρωτότυπο Τιµολόγιο του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. Χ  

2 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής (Ποιοτικής 
και Ποσοτικής) από την αρµόδια επιτροπή 

 Χ 

3 
Αποδεικτικό εισαγωγής του συµβατικού 
αντικειµένου στην αποθήκη του φορέα 
προορισµού 

 Χ 

4 

Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά που θα 
ζητηθούν έγκαιρα από την Υπηρεσία σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στα παραρτήµατα της 
διακήρυξης �../2020/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 

Χ Χ 
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 9.2 Παραστατικά που δεν είναι σύµφωνα µε της όρους της παρούσας, δεν 
παραλαµβάνονται και επιστρέφονται από τον Επιχειρησιακό Φορέα (ΓΕΝ/∆4) στον 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ, ως µη αποδεκτά. 

 9.3 Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονοµικό έτος 
πληρωµής, να φέρουν την ένδειξη (αριθµός) της παρούσας και να είναι σύννοµα 
θεωρηµένα. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 10. Εφόσον απαιτείται, µετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα 
πληρωµής, µε µέριµνα και ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ διαβιβάζεται / κατατίθεται:  

  α. Επίκαιρη Φορολογική Ενηµερότητα αρµόδιας ∆ΟΥ. 

  β. Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ. 

  γ. Ο αριθµός ΕΜΠΑ ................του υπόχρεου παραγωγού σύµφωνα 
µε την παρ.1 του 130 του Ν.4412 θα πρέπει είναι εν ισχύ καθ΄όλη την διάρκεια της 
σύµβασης 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 11. Το συµβατικό αντικείµενο θα παραδοθεί µε τον όρο «DDP» (Incoterms 
2010) στην ΒΕΝ/ΝΟΚ (Κοτρώνι Μαραθώνα Αττικής) µε µέσα, προσωπικό, έξοδα και 
ευθύνη του προµηθευτή σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη ∆ιακήρυξη 
�../2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

ΧΡΟΝΟΣ /ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 12.1 Το συµβατικό αντικείµενο θα παραδοθεί εντός έξι (6) µηνών, από την 
ενεργοποίηση της σύµβασης. 

 12.2 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται υπό τις 
προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του άρθρου 206 του ν. 4412/16. 

 12.3 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας επιβάλλονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 207 του ν.4412/16.  

 12.4 H παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και τα 
στους όρους της διακήρυξης �../2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 12.5 Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου απαιτείται η παράδοση 
των πιστοποιητικών που προβλέπονται από την Τεχνική Προδιαγραφή του 
Παραρτήµατος «Ι» και «ΙΙ» της διακήρυξης ��/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 





 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

                                 Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται από                      
  το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
  Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 92 
 

 13.1 Το συµβατικό αντικείµενο θα βρίσκεται σε συµφωνία µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στο Παράρτηµα «Ι» και «ΙΙ» της 
∆ιακήρυξης ��/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 13.2 Το συµβατικό αντικείµενο θα βρίσκεται σε συµφωνία µε την εγκεκριµένη 
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 14 Με την υπογραφή της σύµβασης, γίνεται επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής και κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ 
και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) µηνών πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης. 

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 15.1 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 
να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να προσκοµίσει τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 15.2 Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτηµα και τα αποδεικτικά 
στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται µε τα σχετικά σχόλια / απόψεις του στο 
Φορέα Πληρωµής προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών και υποβολή εισήγησης, 
αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήµατος. 

 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 16. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που 
αναγράφονται στο άρθρο 203 του ν.4412/16. 

 

∆ΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ 

 17.1 Οι δασµοί, τέλη, άδειες εισαγωγής βαρύνουν την προµηθεύτρια για το 
συµβατικό αντικείµενο. 

 17.2 Τα ανωτέρω θα πρέπει να εξασφαλισθούν εµπρόθεσµα εντός του χρόνου 
ολοκλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων (χρόνος παράδοσης) από τον Ανάδοχο. 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

 18.1 Η κατάρτιση της Σύµβασης θα εκτελεσθεί µε βάση τα αποτελέσµατα του 
υπ’αριθµόν ��/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ ∆ιαγωνισµού, την οικεία προσφορά στον εν λόγω 
∆ιαγωνισµό, την οικεία Κατακυρωτική Απόφαση, το νόµο υπαγωγής της εν λόγω 
προµήθειας (όπως ισχύει σήµερα), και τις διατάξεις που διέπουν τις προµήθειες των 
Ε.∆., σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους (ν. 4412/16). 
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 18.2 Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους. 

 18.3 Όλα τα συµβατικά παραστατικά, αναφορές και επικοινωνία µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών θα είναι στα Ελληνικά και δυνητικά στα Αγγλικά, εφόσον 
υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη στην παρούσα. 

 18.4 Το Ελληνικό κείµενο υπερισχύει όλων των άλλων. 

 18.5 Ως εφαρµοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών που θα ανακύψουν 
καθορίζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 19.1 Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 
132 του ν. 4412/16 και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σε αυτό. 

 19.2 Η σύµβαση δύναται να τροποποιείται µετά από συµφωνία των δύο µερών 
της παρούσης µόνο για ΜΗ θεµελιώσεις συµβατικές διατάξεις και ύστερα από 
απόφαση του οικείου Οργάνου (Κατακυρώσας). 

 19.3 Με απλή συµφωνία των µερών της παρούσης ∆ΕΝ γίνεται τροποποίηση 
της σύµβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που προκαλείται βλάβη 
στα συµφέροντα του ∆ηµοσίου (του ΑΓΟΡΑΣΤΗ). 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 20.1 Ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, οφείλει να 
τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε 
αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει. 

 20.2 Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του 
αναδόχου. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω 
πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε 
οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε 
άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να 
γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 20.3 Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η 
αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζηµίας της. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 21. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά 
περίπτωση προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 22.1 Ο Επιχειρησιακός Φορέας θα συντάσσει και θα αποστέλλει εγγράφως 
στην Αναθέτουσα Αρχή την έγκριση έκαστης ανάθεσης, της αποδοχής του κόστους 
αυτής και της διάθεσης της απαραίτητης πίστωσης µε την παράλληλη γνωστοποίηση 
των στοιχείων της εκδοθείσας Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) (ή αντίστοιχης 
Απόφασης ∆ιάθεσης Πίστωσης).  

 22.2 Η Αναθέτουσα Αρχή µόνο κατόπιν λήψεως των στοιχείων ανωτέρω 
παραγράφου από τον επιχειρησιακό φορέα, θα προβαίνει στην έγγραφη ειδοποίηση – 
εντολή στον Ανάδοχο για τη σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων. 

 22.3 Το κόστος των υπό προµήθεια υλικών σε καµία περίπτωση δεν θα 
υπερβεί τη συνολική συµβατική οροφή.  

 22.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόµενα στη ∆ιακήρυξη 
��/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

ΡΗΤΡΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 23 Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που έχει 
αναλάβει µε την συµµετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία της διακήρυξης 
�./2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ αναφορικά µε την Κωδικοποίηση των υπό προµήθεια ειδών/υλικών. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 24 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από τον 
ν.4412/16 και από τα τεύχη της διακήρυξης �../2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 25 Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο παράρτηµα 
Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/16. 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 26.1 Ενεργοποίηση Σύµβασης: Με την υπογραφή της παρούσας και από τα 
δύο µέρη. 

 26.2 Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα. 

 26.3 Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα. 

 26.4 Τα µέρη υπέγραψαν δύο (2) πρωτότυπα κείµενα στην Ελληνική γλώσσα. 
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 26.5 Σε περίπτωση µη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης καθορίζεται η ηµεροµηνία της ύστερης και τελευταίας, ηµερολογιακά, 
υπογραφής. 

 26.6 Οι συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου άρχονται την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης/υπογραφής της σύµβασης. 

 

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ  Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

      (Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

  

    (Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

 

                    (Υπογραφή) 

  

                 (Υπογραφή) 
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