
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-                                                           ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας Αποδεκτών    ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & 
          ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &  
          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ  
          Τηλ.: 210.6551781 
 ΚΟΙΝ.: Πρόεδρο Επιτροπής Ανάθεσης   Φ. 800/78/12587 

         Σ. 2587 
             Χολαργός, 11 Σεπ 18    
 
 
 
Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής οικονομικού φορέα για την επιθεώρηση 
και επισκευή της Υ/Γ Ακάτου του Υ/Γ – ΩΚ ΠΥΘΕΑΣ Π.Π. Π/Υ σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(40.000,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου Φ.Π.Α. 

 
                                                 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 01/18   
 
 Έχοντας υπόψη: 

α. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’/2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαγωγή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

β. Το Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις»  
γ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των 

Ε.Δ.», (ΦΕΚ 251Α΄/70). 
δ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών»  
ε. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194//22-

11-10) 
στ. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν. 4412/16. 
 ζ. Στρατιωτικό Δελτίο Ν-Δ-Α ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.1 (Φ800/38/127535/Σ.534//28 Φεβ 08/ 

ΓΔΟΣΥ περί Μεταβίβασης Οικονομικής εξουσίας). 
η. ΦΕΚ υπ’αριθ.1291//11-08-2010 αριθ. Απόφασης 35130/739. 

           θ. ΗΒΗ/NAL 121240Z APR 18/NS 
           ια. ΗΒΗ/NAL 131258Z APR 18/NS 
           ιβ. ΕΠ Φ. 600/3/135/Σ. 279/16 Ιουλ 18//Υ/Γ – ΩΚ ΠΥΘΕΑΣ 
           ιγ. Φ. 071.1/ 173/12271/Σ. 2271/3 Αυγ 18/ΥΥ 
           ιδ. Φ. 071.63/533/12313/Σ. 2313/3 Αυγ 18/ΥΥ  
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
           1. Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής οικονομικού φορέα για την επιθεώρηση και 
επισκευή της Υ/Γ Ακάτου του Υ/Γ – ΩΚ ΠΥΘΕΑΣ Π.Π. Π/Υ ποσού Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ 
(40.000,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων απαλλασσομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει 
αποκλειστικά τη συνολική χαμηλότερη τιμή. CPV: 50240000-9 
 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 26/09/18 και ώρα 10:00 με 
έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, που 
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ορίστηκε με σχετικό (ιγ), και στο γραφείο της Διεύθυνσης Διοικητικής Τεχνικής Οικονομικής 
Μέριμνας & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Δ/ΔΤΟΜΜΥ), στην Υδρογραφική Υπηρεσία 
(τηλ.: 210.6551809).  

 
 3.                    ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Υδρογραφική 
Υπηρεσία  

Δ/ΔΤΟΜΜΥ/ΤΕΧΝ 

 
Τρίτη 25/09/18 

13:00 

 
 

Υδρογραφική 
Υπηρεσία  

 

 
Τετάρτη 26/09//18 

10:00 
 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
συνέχεια της παρούσας. Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών θα 
διενεργηθεί κατά την κρίση της επιτροπής συμφώνως άρθρου 117, παράγραφος 4, Ν. 
4412/16. 
 
 4. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισμού καθορίζουν τις επιμέρους 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Οι Ειδικοί όροι κατισχύουν 
των Γενικών. Κατά τα λοιπά μη λεπτομερώς αναφερόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς 
Όρους ισχύουν τα καθοριζόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών του Δημοσίου 
(Ν. 4412/16), και τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 
 
 5. Όλοι οι ειδικοί όροι και η τεχνική προδιαγραφή της παρούσας αποτελούν 
ανελαστικούς όρους για τη συμμετοχή στη διαδικασία διενέργειας εν λόγω διαγωνισμού.  
 

6. Η τιμή προσφοράς να δοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς 
όρους και Ειδικούς όρους καθώς και την Τεχνική Προδιαγραφή της παρούσας. 

 
7. Η παρούσα καθώς και όλα τα παραρτήματα είναι διαθέσιμα στο τμήμα 

Τεχνικής Υποστήριξης Υ/Γ – ΩΚ Πλοίων και στην ηλεκτρονική σελίδα του Πολεμικού 
Ναυτικού www.hellenicnavy.gr. 

 
8. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από : 
 

α. Το γραφείο της Διεύθυνσης Διοικητικής Τεχνικής Οικονομικής 
 Μέριμνας & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Δ/ΔΤΟΜΜΥ), στην Υδρογραφική Υπηρεσία 
(τηλ.210 6551809)., για θέματα που άπτονται της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
 

β. Το πλοίο Υ/Γ – ΩΚ ΠΥΘΕΑΣ (Τηλ.: 6947159896) για θέματα που αφορούν 
τη Τεχνική Προδιαγραφή της διακήρυξης.  

 
9. Τυχόν διευκρινιστικές πληροφορίες θα πρέπει να αιτούνται το αργότερο εντός 

πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Δεν υφίσταται 
υποχρέωση για την αναθέτουσα αρχή για παροχή πληροφοριών/διευκρινήσεων πέραν του 
χρονικού διαστήματος αυτού. 

 

http://www.hellenicnavy.gr/
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10. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να 
την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς  
ουδεµία υποχρέωση καταβολής αµοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στους 
συμμετέχοντες. 

 
11. Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στα οποία κοινοποιούμε την 

παρούσα, παρακαλούμε όπως μεριμνήσουν, για την ευρεία κοινοποίησή της στα μέλη τους. 
 

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

13. Παρακαλούμε όπως για την συμμετοχή σας στον Συνοπτικό Διαγωνισμό, μας 
γνωρίσετε μέσω τηλεομοιοτυπίας στοιχεία εκπροσώπων σας (ονοματεπώνυμο – αριθμός 
ταυτότητας- αριθμός κυκλοφορίας οχήματος) τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την είσοδο 
σας στην ΥΥ, προκειμένου εκδοθεί άδεια εισόδου. 

 
14. Χειριστής, Υποπλοίαρχος (Ο) Ε. Βουλγαρέτσιου ΠΝ, Τμηματάρχης 

Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων ΥΥ, τηλ.: 9-705-1781. 
 
  
 
 
                                                                             Πλοίαρχος Δ. Ευαγγελίδης ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο                                                                        Διοικητής 
 
 
 
ΜΠΥ Β΄  ΔΕ ΔΙΟΙΚ. – ΓΡΑΜ. Μάνια Γκόβελα 
Γενική Γραμματεία ΥΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«Β» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
«Δ» ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
 
Εσωτερική Διανομή 
Δ/ΔΤΟΜΜΥ/ΤΕΧΝ     
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες Για Ενέργεια 
-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών  
Ακαδημίας 7, Αθήνα 
ΤΚ 10671 
-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς  
Πλ. Ρούσβελτ 1, Πειραιάς) 
ΤΚ 18231 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»   ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ανήκει στη Διακήρυξη       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

  ΑΔ Φ. 800/78/12587/Σ. 2587  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 
      ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &   
                ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 

Χολαργός, 11 Σεπ 18 
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ . 

 

Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό προβλέπονται από τις διατάξεις  

του ν.4412/2016 (Α’ 147) ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης

 (WWW.GGE.GR - Γεν./Δνση Κρατικών Προμηθειών - Νομοθετικό Πλαίσιο) 

και την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. 

 
 

 
 

  Υποπλοίαρχος (Ο) Ε. Βουλγαρέτσιου ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο                                       Τμηματάρχης Εσόδων – Εξόδων της ΥΥ 
 
 
 
ΜΠΥ Β΄  ΔΕ ΔΙΟΙΚ. – ΓΡΑΜ. Μάνια Γκόβελα 
Γενική Γραμματεία ΥΥ 
 
 
 
 
 
 

http://www.gge.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»   ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ανήκει στη Διακήρυξη       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

  ΑΔ Φ. 800/78/12587/Σ. 2587  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 
      ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &   
                ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 

Χολαργός, 11 Σεπ 18 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

                                                              Άρθρο 1ο 
                                          Αντικείμενο του διαγωνισμού 
 1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή οικονομικού φορέα για 
την επιθεώρηση και επισκευή της Υ/Γ Ακάτου του Υ/Γ – ΩΚ ΠΥΘΕΑΣ Π.Π. Π/Υ σαράντα 
χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου 
Φ.Π.Α. 

 
Άρθρο 2ο 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής- Χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής του 
διαγωνισμού 

1. Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα ακόλουθα : 
 

Επωνυμία: Υδρογραφική Υπηρεσία, Διεύθυνσης Διοικητικής Τεχνικής Οικονομικής Μέριμνας 
& Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Δ/ΔΤΟΜΜΥ/ΤΕΧΝ) 
Διεύθυνση:    Υδρογραφική Υπηρεσία 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  210.6551809 
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας:  210.6557139 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: ne_hnhs@navy.mil.gr 
Ιστοσελίδα:    www.hellenicnavy.gr 
 
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,  
την Τετάρτη 26/09/18 και ώρα 10:00 στο γραφείο της Διεύθυνσης Διοικητικής Τεχνικής 
Οικονομικής Μέριμνας & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Δ/ΔΤΟΜΜΥ), στην Υδρογραφική 
Υπηρεσία (τηλ.: 210.6551809). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την 
ανωτέρω ημερομηνία, λόγω ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, μετά την άρση του 
κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή 
ειδοποίηση.  
 
 3. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε από 
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 μέσα, επί αποδείξει, στη Διεύθυνση 
Διοικητικής Τεχνικής Οικονομικής Μέριμνας & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Δ/ΔΤΟΜΜΥ) 
έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τρίτη 25/09/18 και ώρα 13:00, 
ειδάλλως είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης, δε 
λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην 
αναθέτουσα αρχή έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, 
χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 

http://www.hellenicnavy.gr/
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 4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 
από τα έγγραφα της σύμβασης για την αποσφράγιση.  

 
Άρθρο 3ο 

Δικαίωμα συμμετοχής 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
 

  α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την 
Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας. 
 
  β. Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας 
 
  γ. Συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 
αντικείμενο της παρούσας 
 
  δ.  Κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας 
 
 2. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 
Άρθρο 4ο 

Λόγοι αποκλεισμού 
 

 1. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών 
φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
 
  α. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους: 
 
   1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) 
 
   2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Αυγ 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, 
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   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), 
 
   4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 
   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 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), 
 
   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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
 
 2. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 
 
  α. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
 
  β. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 3. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή  μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων 
είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
 
 4. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 έως 
3. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
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ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 3. 
 
 5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
 

 α. Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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, 

 
β. 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 βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

 
γ. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 
 
δ. Συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
 
ε. Γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4412/2016, 

 
στ. Έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή έχει με άλλο  

τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
 

ζ. 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, 

 
η. 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. 

 
 6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από 
τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5. 
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 7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 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. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
 8. 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. 
 9. Οικονομικός φορέας, που του έχει επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 ποινή αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
 

Άρθρο 5ο 
Τρόπος Υποβολής των προσφορών 

 
 1. Κάθε προσφέρων δικαιούται να υποβάλλει μόνο μία προσφορά  και σε 
περίπτωση υποβολής περισσοτέρων προσφορών από τον ίδιο προσφέροντα απορρίπτονται 
όλες. Όποιος υποβάλει προσφορά ατομικώς δεν επιτρέπεται να μετέχει σε ένωση που 
υποβάλει προσφορά και κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας ενώσεις που 
υποβάλουν προσφορά. Όποιος υποβάλλει προσφορά, ατομικώς ή ως μέλος ένωσης, δεν 
δικαιούται να εκπροσωπεί άλλον προσφέροντα ή ένωση και κανείς δεν δικαιούται να 
εκπροσωπεί περισσότερους του ενός προσφέροντες ή ενώσεις προσφερόντων. Παράβαση 
των διατάξεων αυτών οδηγεί σε απόρριψη όλων των κατά παράβαση υποβληθεισών 
προσφορών.  
  2. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, χωρίς να θίγεται το 
δικαίωμα των ενδιαφερομένων να υποβάλουν ενστάσεις. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει 
ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως 
κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς απαγορεύεται και δεν έχει καμία συνέπεια η απόσυρσή της και κάθε 
τροποποίησή της. Διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας προσφοράς δίδονται μόνο όταν 
ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. Όλοι οι όροι της παρούσας σχετικά με την κατάρτιση, 
το περιεχόμενο και την υποβολή της προσφοράς είναι ουσιώδεις και κάθε παραβίασή τους 
οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 
 3. Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν διορθώνεται  εκ των υστέρων και οδηγεί σε 
απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής 
προσφοράς στους (υπο)φακέλους «Δικαιολογητικά συμμετοχής» -«Τεχνική Προσφορά». 
Ομοίως δεν αναγνωρίζεται και δεν διορθώνεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού 
τεχνικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο “Οκονομική Προσφορά”. 

4. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε 
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τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να 
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι, σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

 
 5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Εάν  
υποβληθούν  τυχόν  εναλλακτικές  προσφορές,  δεν  θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος, ο 
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων 
αυτών. 
 
 6.  Όταν στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση 
ως δικαιολογητικό, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής και ότι η 
παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 3, Ν. 
4250/2014). 
 
 7. Σε περίπτωση που στη χώρα του συμμετέχοντος ορισμένα από τα  
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με 
Υπεύθυνη Δήλωση συμμετέχοντος, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η 
δήλωση αυτή θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον συμμετέχων εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών 
συμμετοχής συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
 
  8. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και 
οι αιτήσεις συμμετοχής 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). (Άρθρο 92 Παρ. 4 Ν.4412/16 
Α’147) 
 
 9. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημέρας και ώρας, όπως ορίζεται 
ανωτέρω, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. 
 

Άρθρο 6ο  
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό 
διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι 
συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους.  
 
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της 
σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι ενενήντα (90) ημέρες. 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 
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συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 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. 
 
 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 7ο  

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
 

 1. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη 
συνέχεια.  
 
 2. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά τη συνολική χαμηλότερη τιμή. 
Η τιμή προσφοράς θα δοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς όρους και 
Ειδικούς όρους καθώς και την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας. 
 
 3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο, και μέσα σε καλά 
σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
 
  α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
  β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
  γ. Ο τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης, 
            δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών). 
  ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
 
 3. Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής : 
 
  α.  Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας 
δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 93 του Ν. 4412/16), 
 
   β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο 
άρθρο 9 της παρούσας (άρθρο 94 του Ν. 4412/16), 
 
  γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας (άρθρο 95 του Ν. 4412/16). 
 
  4. Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

Άρθρο 8ο 

Περιεχόμενο φακέλου Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

 1. Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται  επί 
ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα κατωτέρω  : 
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  α. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(υπογεγραμμένο σε κάθε του σελίδα) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω 
των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας  
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
   1)  Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 4 της 
παρούσας.  
 
   2)  Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, 
από τα έγγραφα της σύμβασης. 
 
  Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλουν όλα ή ορισμένα από 
τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 της παρούσης, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
  Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
  Αναλυτικότερα, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα εξής: 
 
   1) Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
   2) Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
   3) Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής  
 
  β. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
1599/1986 (Α΄75), όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι: 
 
   1) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, είναι τουλάχιστον ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
   2) Αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση ανάδειξής του ως 
μειοδότη, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
(άρθρο 14 της παρούσης).  
 
      3) Ως οικονομικός φορέας, συμμορφώνεται πλήρως με την 
ισχύουσα νομοθεσία κατά την ημερομηνία της Διακήρυξης περί αμοιβών του 
απασχολούμενου προσωπικού για τις εν λόγω προμήθειες καθώς και τους Ελληνικούς 
νόμους, ως προς το ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, μέτρα 
ασφαλείας, κ.λ.π., έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση της 
προμήθειας. 
 
   4)  Έχει λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 
66 του Ν.Δ. 1400/73 περί καταστάσεως Αξιωματικών και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ως 
άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς ή 
τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς για τους οποίους 
δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.  
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      5) Έλαβε γνώση και αποδέχεται όλους τους όρους της Τεχνικής 
Προδιαγραφής (παράρτημα «Γ») καθώς και της παρούσας διακήρυξης. 
 
   γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του ν. 4412/2016. 
 
  δ.  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως : 
 
   1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας 
(ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ):  
 
    α) Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά 
περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας 
στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  
 
    β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς 
και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 
αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 
 
   2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής 
εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) : 
 
    α) Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και 
όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της 
εταιρείας. 
 
    β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την 
αρμόδια αρχή. 
 
   3)  Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 
 
    α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά 
έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα 
οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα 
οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα 
μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και 
στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 
 
    β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο 
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα 
άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες 
υποψηφίων. 
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   4) Για φυσικά πρόσωπα: 
 
    Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
 

 ε.  Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό η οποία καθορίζεται στο 2% 
του προϋπολογιζόμενου κόστους, ήτοι οκτακόσια ευρώ (800,00€) χρονικής διάρκειας εκατόν 
ογδόντα (180) ημερών συμφώνως με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσης. 

 
 2. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
 3. Όπου στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση 
ως δικαιολογητικό, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής και ότι η 
παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 3, Ν. 
4250/2014). 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς 

 
Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του 
συμμετέχοντος με τα όσα αναφέρονται στο παράρτημα (Γ) της παρούσας. Επισημαίνεται ότι 
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. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς 
 

 1. Στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά και κάθε άλλο 
οικονομικό στοιχείο που απαιτείται από την παρούσα.  
 
  2. Η αναθέτουσα αρχή, διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές, να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινίσεις για τη σύνθεση της 
προσφοράς τους και στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών 
(πληρέστερη ανάλυση της προσφοράς με διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού), πριν 
την απόρριψη των οικονομικών προσφορών τους, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να 
παρέχουν όλα τα παραπάνω εγγράφως. 
 
 3. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός 
τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) καθώς και η επωνυμία της τράπεζας.  
 
 4. Προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους των 
συμφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 5. Τον ανάδοχο βαρύνουν αποκλειστικά όλες οι κρατήσεις υπέρ του προσωπικού 
του (ως π.χ. ΙΚΑ κλπ) ο δε εργοδότης ευθύνεται μόνο για την καταβολή των συμβατικών 
τιμών της παροχής υπηρεσιών. 
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 6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Ο 
υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 
προτάσεων αυτών. 
 

7. Σε  περίπτωση  ύπαρξης  ισότιμων/ισοδύναμων  προσφορών, ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

 
 8. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση 
του οικονομικού φορέα πέραν των τιμών της προσφοράς του. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 
δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι 
αυτά προσφέρονται δωρεάν. Οτιδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν, βαρύνουν τον 
προμηθευτή.  
 
 9. Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 10. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του 
διαγωνισμού 
 
 11. Οι τιμές μονάδας των προς προμήθεια ειδών θα  είναι σταθερές και 
αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν αναθεωρούνται. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 
 
  12. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη  νόμιμη  επιβάρυνση που προβλέπεται  από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον 
ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Εγγυήσεις 

 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη 
– μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών  και  Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 
                2. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό η οποία καθορίζεται στο 2% του 
προϋπολογιζόμενου κόστους, ήτοι οχτακόσια ευρώ (800,00€) χρονικής διάρκειας εκατόν 
ογδόντα (180) ημερών. 
 
 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται στο 5% επί της αξίας 
της σύμβασης και χρονικής διάρκειας τετρακοσίων (400) ημερών. Επιστρέφεται μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Μετά από έγγραφο 
αίτημα του προμηθευτή η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή 
αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
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αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου. 
 
 4. Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
ένωσης/κοινοπραξίας. 
 
 5. Οι εγγυήσεις θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση (αριθμητικώς και 
ολογράφως σε ευρώ), στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και β) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, θ) 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 ι) τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  
 
 6. 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. 
 
 7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
 8. Οι εγγυήσεις συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 9. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 72 του Ν. 4412/16. 
    

Άρθρο 12ο 
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 
 1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με την 
παρακάτω διαδικασία: 
 
  α. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 
 
  β. Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", 
"Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά". 
 
  γ. Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
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  δ. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς. 
 
  ε. Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν 
αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 
αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  
 
  στ. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  
 
  ζ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών. 
 
  η. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο 
κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν 
ασκηθέν ένδικο μέσο.  
 
  θ. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης 
και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
  ι. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της: 
 
   1) Όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και  των υποβληθέντων από 
αυτούς δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών,  
 
   2) Των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτών,  
 
   3) Των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αυτών. 
 
 2. Επισημαίνεται ότι η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να 
γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής και ως ορίζονται στο 
άρθρο 100 του ν.4412/2016.  
 
 3. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής χαμηλότερης τιμής. 
 
 4. Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
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Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. 
 
 5. Σε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή μία 
μόνο προσφορά, μετά από απόφαση της Επιτροπής, αυτή μπορεί να αξιολογηθεί κανονικά  
και ο διαγωνισμός να μην ματαιωθεί υποχρεωτικά.  
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Δικαστική προστασία – Ενστάσεις 

 

 1. Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
 
 2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης (ήτοι 400,00 €). Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν. 
4412/16. 
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Άρθρο 14ο 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 
 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το 12ο άρθρο της παρούσας 
διακήρυξης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός 
ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, τα εξής έγγραφα 
και δικαιολογητικά, σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/14, αναφερόμενα ως δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
 
  α. Οι Έλληνες πολίτες 
 
   1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, 
ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ήτοι : 
 
    α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. (Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που 
το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.)  
 
    β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
    γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά τόσο τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 
όσο και τους εκπροσώπους αυτού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης, που είναι 
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 
ασφαλισμένους στο ΙΚΑ και θα συνοδεύεται από κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, 
στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η 
ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από αρμόδια διοικητική αρχή. (Σημειώνεται ότι 
σύμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τις τροποποιήσεις αυτού, οι ΑΕ εταιρείες, είναι 
υποχρεωμένες να ασφαλίσουν στον ΕΦΚΑ τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά 
ποσοστό 3% τουλάχιστον.) 
 
     δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
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παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 
 
                                                 ε) Πιστοποιητικό από την διεύθυνση προγραμματισμού και 
συντονισμού εργασιακών σχέσεων του σώματος επιθεώρησης εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) του 
υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α.) 
που θα αποδεικνύεται ότι ΔΕΝ πληρούν τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 2 γ του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16 (Α΄147).   

 
β. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα  
 

   1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες 
πολίτες . 
 
   2) Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 
 
  γ. Τα φυσικά και νομικά αλλοδαπά πρόσωπα  
 
   Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Σημειώνεται ειδικά ότι 
εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
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. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 
και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  
 
  δ. Οι Συνεταιρισμοί 
 
   1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες 
πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 
 
   2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 
  ε. Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλουν κοινή προσφορά  
 
   Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα 
που συμμετέχει στην Ένωση.  
 
 2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει 
ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. 
 
 3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
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στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
 4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 
 5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 
και 74 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η 
διαδικασία ματαιώνεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Σύμβαση 

 
 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη σύμβαση η οποία θα αποτελείται από ένα βασικό έγγραφο στο οποίο θα 
επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα μέρη αυτού, η Διακήρυξη και η απόφαση κατακύρωσης. 
 
 2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας/ εργασιών και 
τουλάχιστον τα εξής: 
 
  α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
  β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
  γ. Τις προς εκτέλεση προμήθεια/ εργασίες. 
  δ. Την τιμή. 
  ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
  στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις. 
  ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
  η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
  θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  
  ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής,  
  ια. Την έδρα και την ακριβή διεύθυνση του αναδόχου, 
 
 2. Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών (ΕΕΠΕ) της 
ΥΥ, θα προβαίνει στον έλεγχο της καλής εκτέλεσης των εργασιών συντάσσοντας αντίστοιχα 
πρωτόκολλα, υπογεγραμμένα από τα μέλη της ΕΕΠΕ και τον οικονομικό φορέα ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Παρατηρήσεις των μελών της ΕΕΠΕ, σχετικά με την 
πραγματοποίηση της όλης συμβάσεως (π.χ. ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των 
υλικών και τον τρόπο και χρόνο εκτελέσεως της προμήθειας/ εργασιών ) πρέπει να γίνονται 
δεκτές από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση μη υπογραφής των πρωτοκόλλων από τον 
ανάδοχο ή μη προσέλευσης αυτού στον τόπο και στον χρόνο που του έχει ζητηθεί από την 
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ΕΠΠΕ για την παραλαβή των υλικών, η ΕΠΠΕ προβαίνει στη μονομερή υπογραφή των 
πρωτοκόλλων και την υποβολή τους αρμοδίως, κοινοποιώντας παράλληλα τα εν λόγω 
πρωτόκολλα και στον εργολάβο. 
 
 3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 
προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο 
Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

 

1. Το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση της προμήθειας, προϋπολογίζεται 
στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και 
απαλλασσομένου ΦΠΑ,  και θα καλυφθεί από τον λειτουργικό Π/Υ έτους 2018 και ειδικότερα 
από πιστώσεις ΚΑΕ 12Α Διαχείρισης Αυτοχρηματοδότησης ΥΥ.  

 
          2. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, ν.4412/2016 και θα πραγματοποιηθεί εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία σύννομης κατάθεσης του συνόλου των 
παραστατικών από την υπηρεσία, συμφώνως ν.4152/2013 άρθρο 1 παράγραφος Ζ.  
 

3.  Για την τακτοποίηση της δαπάνης, απαιτούνται τα ακόλουθα παραστατικά 
εκδιδόμενα με μέριμνα του οικονομικού φορέα: 

 
            α. Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας,  
 
            β. Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφεται η Τράπεζα 
καθώς και ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ ΝUMΒΕR), 
 
            γ. Εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου, υποβαλλόμενη στο οικείο Δημόσιο 
Ταμείο, κατά την εξόφληση του, 
 
           δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία 
κύρια και επικουρικά στα οποία έχει ενταχθεί το προσωπικό (εργατικό διοικητικό 
επιστημονικό κ.λ.π) συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτητών / εταίρων. 
 

4. Οι υποχρεωτικές  κρατήσεις  (κατωτέρω  πίνακα)  καθώς  και  η προείσπραξη 
του Φόρου Εισοδήματος  με τις οποίες βαρύνεται ο προμηθευτής είναι: 

 

 
Υπέρ Δημοσίου  

Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
0,06216% 

 Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 0,06216% 

 Σύνολο: 0,12432% 

 Φόρος Εισοδήματος 8% 
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ΑΡΘΡΟ 17Ο 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της 
Αναθέτουσας  Αρχής, να αναθέτει οποιοδήποτε μέρος ή σύνολο της προμήθειας σε τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στην προσφορά του σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 131 του Ν. 4412/16. 

 
2. Σε περίπτωση, κατά την υλοποίηση της σύμβασης, αποδεδειγμένης διακοπής 

της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους, που έχει συμπεριλάβει 
στην προσφορά, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση της σύμβασης θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από 
νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / 
υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίησή της, μετά από προηγούμενη σύμφωνη 
γνώμη της αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου  
να  δοθεί  η σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο Ανάδοχος 
ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις 
οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

 
3. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύμβασης 

φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. 
 

ΑΡΘΡΟ 18Ο 
Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου-Κυρώσεις 

 
 1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συµβάσεως ή της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, η διοίκηση δύναται να επιβάλει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης και την επιβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με τα άρθρα 217 και 218 του  
ν.4412/2016 (Α΄  147). 
 
           2. Η διοίκηση δικαιούται να αναζητήσει κάθε ζηµιά από οποιαδήποτε αιτία, 
εφόσον συνδέεται αιτιωδώς µε την παράβαση του εργολάβου-προμηθευτή. Η διοίκηση  
δικαιούται να αναζητά  και ζηµίες τρίτων προς όφελος των οποίων συνάπτεται η σύµβαση. 
 

3. Προ της επιβολής της κυρώσεως, η διοίκηση καλεί σε έγγραφη παροχή 
εξηγήσεων τον παραβάτη προμηθευτή εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ηµερών,  
δυναμένης να παραταθεί µόνο από τον Διοικητή YY για εξαιρετικούς λόγους. Μετά την 
κατάθεση του υπομνήματος ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, ο Διοικητής YY 
αποφασίζει για το είδος και το ύψος της ποινής που θα επιβληθεί. 

 
 4. Ο οικονομικός φορέας που θα κηρυχθεί έκπτωτος, θα υπόκειται στις διατάξεις  
του  ν.4412/2016  (Α΄ 147) στα εκάστοτε ισχύοντα από την κείµενη νοµοθεσία. 
 
 5. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις 
κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της µη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και µη οφειλόμενες 
σε ανωτέρα βία: 
 
                    α. Εάν ο οικονομικός φορέας κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει 
τις πληρωµές του. 
 
                    β. Εφ’  όσον η προμήθεια δεν ικανοποιεί τις από την σύµβαση καθοριζόµενες 
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απαιτήσεις και είναι εκτός των από την σύµβαση προβλεπομένων ορίων. 
 
                    γ. Εάν ο οικονομικός φορέας αρνηθεί  την εκτέλεση της προμήθειας ή 
δηλώσει αδυναµία εκτελέσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. 
 
 6. Σε περίπτωση κηρύξεως του οικονομικού φορέα σε κατάσταση 
πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωµών ή δημιουργίας νέου νοµικού προσώπου, ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον εργοδότη. 
 

ΑΡΘΡΟ 19Ο 
Ανωτέρα Βία 

 
 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε 
περιστατικά ανωτέρας βίας. 
 
 2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και 
περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, 
διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 20Ο  

Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια 
 

 1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 
ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 
πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να 
μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την 
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
 
 2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη 
προμήθεια, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει 
σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή 
και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
της συναίνεση. 
 
 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα από αυτόν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην 
ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και εξαιτίας ή αφορμής της 
εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή 
λειτουργίας του έργου ή του Αναδόχου. 
 
 4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την 
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αποζημίωση της στρεφόμενη, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του 
Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 21Ο 

Τρόπος διάθεσης των εγγράφων της σύμβασης 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα της διακήρυξης από την 
ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού (www.hellenicnavy.gr). Η διακήρυξη είναι επίσης 
αναρτημένη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο 

Λοιπές Διατάξεις 
  
 1. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται δημόσια η προμήθεια υποχρεούται με 
την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση 
του Ν.1599/86 όπου ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι: 
 
              1)  Tο προσωπικό που θα απασχοληθεί κατά την διάρκεια της 
προμήθειας είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. 
 
   2)  Υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους 
σχετικούς με την εργασία ( Εργατική Νομοθεσία ) και τις διατάξεις για αμοιβές , ωράριο 
εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων, μέτρων ασφαλείας έναντι του 
προσωπικού  που θα απασχολήσει κατά τη διάρκεια της προμήθειας.   
 
 2. Όλες οι αναφορές σε ημέρες εάν δεν καθορίζονται διαφορετικά εννοούνται 
ημερολογιακές. 
 

 
 
 

  Υποπλοίαρχος (Ο) Ε. Βουλγαρέτσιου ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο                                         Τμηματάρχης Εσόδων – Εξόδων της ΥΥ 
 
 
 
ΜΠΥ Β΄  ΔΕ ΔΙΟΙΚ. – ΓΡΑΜ. Μάνια Γκόβελα 
Γενική Γραμματεία ΥΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»   ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ανήκει στο Διακήρυξη       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

  ΑΔ Φ. 800/78/12587Σ.2587  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 
      ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &   
                ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 

Χολαργός, 11 Σεπ 18 
 
 
 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Π.Ε.Δ.) 
 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (Υ/Γ ΑΚΑΤΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ  
Υ/Γ - ΩΚ ΠΥΘΕΑΣ 

 
1.        ΣΚΟΠΟΣ 
 

1.1 Σκοπός της παρούσης προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του ΠΝ για την επισκευή της Υ/Γ Ακάτου του Υ/Γ - Ω/Κ ΠΥΘΕΑΣ. Η  εν λόγω 
Άκατος χρησιμοποιείται ως υδρογραφική άκατος και εκτελεί υδρογραφικές εργασίες εγγύς 
του πλοίου.  

 
 1.2 Η τεχνική προσφορά κάθε υποψήφιου αναδόχου πρέπει να αναφέρεται 
ξεχωριστά σε κάθε παράγραφο της παρούσης και  θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο 
συμμόρφωσης ως παραγράφου 13 παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. Όταν η τεχνική 
προσφορά δεν αναφέρει σαφώς αν πληρούνται οι απαιτήσεις κάποιας παραγράφου, με ποιο 
τρόπο αυτές θα επιτευχθούν, ή αν τα αναφερόμενα δεν είναι σαφή, τότε θα θεωρείται ότι δεν 
πληρούνται οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης παραγράφου.  
 
2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΑΤΟΥ 
 
 2.1 Η άκατος του Υ/Γ – ΩΚ ΠΥΘΕΑΣ χρησιμοποιείται σε παράκτιες 
υδρογραφήσεις,  είναι εξοπλισμένη με κατάλληλα συστήματα και συσκευές και επιχειρεί 
πλησίον του Πλοίου. Διαθέτει ειδικά σημεία πρόσδεσης με το σύστημα ανακρεμάσεως του 
Πλοίου (καπόνια), προκειμένου για την απρόσκοπτη και ασφαλή καθαίρεση, ανακρέμαση και 
πρόσδεσή της επ’ αυτού. Πρόκειται για σκάφος ιδιαίτερα ευέλικτο (μικρού κύκλου ελιγμών - 
στροφής), μικρού βυθίσματος και παράλληλα διαθέτει εσωτερική ευρυχωρία, ώστε να 
εξασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 
ωρών. Είναι κατάλληλο ώστε να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση υδρογραφήσεων σε 
παράκτιες περιοχές ή σε περιοχές με μικρά βάθη. 
 
  2.1.1  Διαστάσεις 
  ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (εξωτερικό), LOA: 9.90μ 
  ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ, BMAX: 2,85μ 
 
  2.1.2 Βάρος 
 
   Σύμφωνα με το πείραμα ευστάθειας της Υ/Γ Ακάτου την 6-7-1998 από 
τα ναυπηγεία «ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΥΚΑΚΟΥ» MEDITERRANEAN, το βάρος του άφορτου σκάφους 
ήταν 4,774 τόνους ενώ σύμφωνα με την τελευταία ζύγιση της Υ/Γ Ακάτου στο λεμβαρχείο ΝΣ 
το βάρος της έχει διαμορφωθεί στους 6,8 τόνους συμπεριλαμβανομένων καυσίμων, γλυκού 
ύδατος, μετασκευών και μέρους εγκατεστημένου υδρογραφικού εξοπλισμού. 
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  2.1.3 Βύθισμα 
 
   Το βύθισμα κοίτους (σχεδιάσεως) της Ακάτου είναι στα 0,50μ. Το 
μέγιστο βύθισμα όταν εκτελούνται υδρογραφικές εργασίες πεδίου (δηλαδή έμφορτη 
κατάσταση με πλήρωμα 6 ατόμων (εξωτερικό) δεν πρέπει να υπερβαίνει τo 1,50μ. 
 
  2.1.4 Μηχανή 
 
   Η μηχανή της της Ακάτου είναι Vetus Diesel, τύπου DT64. Έχει 
ιπποδύναμη 157 HP στις 2650 RPM.  
 
  2.1.5  Ηλεκτρομηχανή 
 
   Η ηλεκτρομηχανή της Υ/Γ Ακάτου είναι Vetus Diesel, τύπου GLS6SI 
Έχει ισχύ 4,8 KW (της γεννήτριας). 
 
  2.1.6  Συστήματα Υδρογράφησης 
 
 Για την εκτέλεση των Υ/Γ εργασιών υφίστανται στην Άκατο τρία 
συστήματα, δυο μονής δέσμης και ένα πολλαπλής.   
 
 2.3 Όλα τα υλικά, εξαρτήματα και συσκευές που θα αντικατασταθούν, θα πρέπει 
να είναι καινούργια και αμεταχείριστα καθώς επίσης να συνοδεύονται από κατάλληλα 
πιστοποιητικά (Certificate of Conformity και Certificate of Origin). 
 
 2.4 Για οποιαδήποτε μετασκευή στο σκάφος ή τα συστήματά του, να υποβληθούν 
κατάλληλα πιστοποιητικά από τους αρμόδιους φορείς, ότι το εν λόγω σύστημα  
κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς, ότι πληρεί τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας (με εξαίρεση τυχόν αποκλίσεις που έχει κάνει 
αποδεκτές το ΠΝ) και ότι η ποιότητα κατασκευής και ο ποιοτικός έλεγχος κατά την 
κατασκευή είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 
 
 
 
3.  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ  
 
 Ο φορέας/ναυπηγείο που θα αναλάβει την επισκευή του σκάφους, θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος από κατάλληλο φορέα συστήματος διαχείρισης ποιότητας και να έχει μεγάλη 
και αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογες εργασίες.  Για βεβαίωση αυτού, στην τεχνική 
προσφορά να περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καθώς και κατάλογος 
παρομοίων σκαφών που έχουν επισκευαστεί και να αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του 
καθενός.  
 
4. ΚΥΡΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ  
 
 4.1 Αντικατάσταση υαλοπινάκων και αντίστοιχων ελαστικών στεγανοποίησης 
υπερκατασκευής. 
 
 4.2 Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) καρεκλών οι οποίες να μπορούν να 
στερεώνονται ασφαλώς. 
 
 4.3 Έλεγχος λειτουργικότητας και επισκευή πάνελ χειριστή. 
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 4.4 Επισκευή οιακοστροφείου. 
 
 4.5 Αντικατάσταση υαλοκαθαριστήρα τζαμιού χειριστού.    
 
 4.6 Εξάρμωση - συντήρηση καπονιού και μηχανισμού συρματοσχοίνου και 
έλεγχος κατάστασης και αντοχής καταστρώματος από κάτω. 
 
 4.7 Αντικατάσταση ελαστικού παραβλήματος ζωναριού. 
 
 4.8 Αποκατάσταση ευρημάτων καταστρώματος σε βάσεις συσκευών και 
ανακρέμασης σκάφους. 
 
 4.9 Τοποθέτηση οκίων ρυμούλκησης ΠΡ.  
 
 4.10 Αντικατάσταση αντιολισθητικού δαπέδου καταστρώματος. 
 
 4.11 Κατασκευή βάσεων για δύο (2) κυκλικά σωσίβια ναυαγού, για δύο (2) 
καπνογόνα (βαρελάκι) και για δύο βάσεις αναλαμπόντων φανών. 
 
 4.12 Επισκευή θύρας εισόδου και πλαισίου αυτής. 
 
 4.13 Αντικατάσταση νιπτήρα τουαλέτας καθώς και τοποθέτηση πλαισίου γύρω απο 
αυτόν. 
 
 4.14 Αντικατάσταση προβολέα και κόρνας. 
 
 4.15 Αντικατάσταση των ανοξείδωτων ρελιών καθώς και τοποθέτηση 
προστατευτικού ρελιού στο μέσον της βάρκας και στην πλώρη. 
 
 4.16 Αντικατάσταση πάγκων εργασίας με νέους διάτρητου αλουμινίου προς μείωση 
βάρους σκάφους. 
 
 4.17 Τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος σκίασης παραθύρων που να μην 
επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα όταν χρησιμοποιείται.  
                                                                                                                                        
 4.18 Επιθεώρηση και αντικατάσταση ψευδαργύρων υφάλων 
 
 4.19 Αντικατάσταση εσωτερικού δαπέδου με αντιολισθητικές και ηχομονωτικές 
ιδιότητες. 
 
 4.20 Επισκευή turbo Κ.Μ. 
 
 4.21 Αντικατάσταση σωλήνων Υ.Π. Κ.Μ-Η/Μ. 
 
 4.22 Εγκατάσταση συστήματος εξάντλησης κυτών (αντλια, φλοτέρ, κατασκευή 
δικτύων) με δυνατότητα χειρισμού συστήματος από το πάνελ του χειριστού. 
 
 4.23 Τοποθέτηση δύο κοτσανέλων πρόσδεσης ελαστικών παραβλημάτων 
εκατέρωθεν του σκάφους. 
 
 4.24 Αντικατάσταση δικτύων πετρελαίου Κ.Μ-Η/Μ. 
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 4.25 Τοποθέτηση ανεπίστροφων βαλβίδων σε δίκτυα πετρελαίου και θάλασσας. 
 
 4.26 Κατασκευή λαγουδέρας. 
 
 4.27 Αντικατάσταση δικτύου πηδαλίου. 
 
 4.28 Αξιολόγηση και αποκατάσταση ευρημάτων στην προπέλα. 
 
 4.29 Αντικατάσταση ντιζών χειριστηρίου. 
 
 4.30 Ψυγείο μηχανής: τοποθέτηση μαστών με σπείρωμα για να μπορεί να 
αφαιρεθεί. 
 
 4.31 Εγκατάσταση αυτοματισμού εκκίνησης-κράτησης ανεμιστήρων μηχανοστασίου 
 
 4.32 Στεγανοποίηση καταπακτών-παραθύρων σκάφους. 
 
 4.33 Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού κλειστού τύπου συστήματος αερισμού 
(μόνο φυσούνες). 
 
 4.34 Επιθεώρηση και αντικατάσταση ή τοποθέτηση κατά περίπτωση μονώσεων και 
επενδύσεων διαμερισμάτων ακάτου. 
 
 4.35 Τοποθέτηση χειραντλίας εξάντλησης κυτών (ως εφεδρικό του μόνιμου 
συστήματος). 
 
 4.36 Μετεγκατάσταση μπαταριών εντός του χώρου των μηχανοστασίων. 
 
 4.37 Επισκευή πάνελ μηχανών (όργανα, καλωδίωσή, Η/Μ).  
 
 4.38 Έλεγχος ορθής λειτουργίας και επισκευή κατά περίπτωση Κ.Μ., Η/Μ και 
αναστροφέα (ρεβέρσα)/ Έλεγχος – Ευθυγράμμιση αξονικού συστήματος 
 
 4.39 Γενική επιθεώρηση σκάφους, αποκατάσταση εισροής υδάτων (ώσμωση) από 
γάστρα σε μηχανοστάσιο και γενικός επαναχρωματισμός σκάφους. 
 
 4.40 Επισκευή θυρίδων αερισμού μηχανοστασίου.  
 
 4.41 Κατασκευή βάσεων και πανιόλων μηχανοστασίων. 
 
 4.42 Αντικατάσταση αντικραδασμικών βάσεων Κ.Μ. και Η.Μ. 
 
 4.43 Γενική ανακαλωδίωση και εγκατάσταση στεγανών καλωδιαδρόμων. 
 
 4.44 Μεταφορά σκάφους σε φορέα/ναυπηγείο. 
 
 4.45 Έλεγχος ορθής λειτουργίας και τυχόν επισκευή συστήματος επικοινωνίας VHF 
σκάφους με πλοίο.  
 
           4.46. Η εταιρία/ ναυπηγείο που θα αναλάβει την εν λόγω επισκευή θα πρέπει να 
προσκομίσει κατάλληλα σχέδια, μελέτες για όλα τα συστήματα που θα επισκευάσει και για 
όλα τα συστήματα που θα αντικαταστήσει. Οι τροποποιήσεις που θα εκτελεστούν θα πρέπει 
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να είναι σύμφωνες με την υπάρχουσα νομοθεσία. 
 
 4.47   Το σκάφος πρέπει να είναι ικανό να πλέει σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και 
να είναι ευέλικτο σε όλες τις ταχύτητες. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην 
παρούσα επισκευή, πρέπει να έχουν αντοχή σε διαβρώσεις και να είναι αρίστης ποιότητας. 
Όλα τα καλώδια, εξαρτήματα, σωληνώσεις, κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ναυτικού 
τύπου.  
 
 4.48 Μετά το πέρας των εργασιών, το μέγιστο βάρος του σκάφους  πρέπει να είναι 
το μικρότερο δυνατό, ώστε να είναι εφικτή η βέλτιστη συνεργασία του με το σύστημα 
ανακρέμασης και καθαίρεσης του πλοίου.  Σε καμία περίπτωση το βάρος αυτό να υπερβαίνει 
τους 6,5 τόνους.  Στο μέγιστο βάρος αυτό, περιλαμβάνεται η άκατος με όλο τον εξοπλισμό 
της καθώς και πλήρη φόρτο καυσίμων και λιπαντικών. 
 
 Στην προσφορά κάθε υποψήφιου ανάδοχου να συμπεριλαμβάνεται λεπτομερής πρότασή 
του, για την κατά το δυνατό μείωση του συνολικού βάρους της ακάτου και να καθορίζεται 
επακριβώς τόσο το άφορτο όσο και το έμφορτο εκτόπισμα.  Κατά την διάρκεια δοκιμών / 
παραλαβής του σκάφους, να εκτελεστεί ζύγισή του ως ανωτέρω και εφόσον διαπιστωθεί ότι 
το βάρος του είναι μεγαλύτερο από 6,5 τόνους, τότε ο φορέας θα επωμιστεί την οικονομική 
επιβάρυνση της εκ νέου ελάφρυνσης του σκάφους. 
 
5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
 5.1 Τα ύφαλα να είναι κατάλληλα χρωματισμένα με μουράβια σε απόχρωση μαύρο 
ή εναλλακτικά φαιό (RAL7030). 
 
           5.2      Τα έξαλλα να είναι κατάλληλα χρωματισμένα με RAL7030 φαιό πολυεστερικού 
τύπου.  
 
6. ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ  
 

6.1 Στα πλαίσια δοκιμών παραλαβής και αποδοχής του σκάφους μετά την 
επισκευή του και για πιστοποίηση των επιδόσεων, απαιτούνται: 

 
  α. Δοκιμές Παραλαβής Εν Όρμω: 
 
   Οι δοκιμές να είναι τέτοιου είδους, έκτασης και διάρκειας, ώστε να 

διαπιστωθεί ότι όλα τα εξαρτήματα, μηχανές, μηχανήματα, δίκτυα, συσκευές και 
εγκαταστάσεις του σκάφους που επισκευάστηκαν/αντικαταστάθηκαν λειτουργούν 
ικανοποιητικά. 

 
  β. Δοκιμές Παραλαβής Εν Πλω: 
 

   Η μέγιστη ταχύτητα συνεχούς λειτουργίας του υδρογραφικού σκάφους 
στην έμφορτη κατάσταση με πλήρες φορτίο και κατάσταση θαλάσσης (sea state) τρία (3) θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 knots και επιπλέον να δύναται να επιχειρεί (λειτουργεί/ 
υδρογραφεί) συνεχώς επί δωδεκάωρο με επιχειρησιακή ταχύτητα έξι (6) knots άνευ 
ανεφοδιασμού. 
 
   γ. Βάρος σκάφους: 
 

Θα μετρηθεί το βάρος του σκάφους σε πλήρη φόρτο συμφώνως 
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ανωτέρω παραγράφου 4.48 με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου, παρουσία της επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών. Η εν λόγω υδρογραφική άκατος θα 
ανακρεμάται επί του Υ/Γ – ΩΚ ΠΥΘΕΑΣ. Ο τρόπος μέτρησης του βάρους θα συμφωνηθεί 
μεταξύ του αναδόχου και της επιτροπής.   

 
  ε. Δοκιμή ανακρεμάσεως και καθαιρέσεως σκάφους: 
 
   Να εκτελεστούν τουλάχιστον δύο (2) δοκιμές ανακρεμάσεως και 
καθαιρέσεως του σκάφους σε πλήρη φόρτο, στο Υ/Γ - Ω/Κ ΠΥΘΕΑΣ.  Η ημερομηνία και ώρα 
διαθέσεως του εν λόγω πλοίου να γνωσθεί έγκαιρα στον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να 
μεταφέρει το υδρογραφικό σκάφος πλησίον του ανωτέρω πλοίου. Το πλοίο θα βρίσκεται σε 
περιοχή που θα συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και της επιτροπής παρακολουθήσεως και 
παραλαβής εργασιών κατά την εκτέλεση των ανωτέρω δοκιμών.   
 

6.2 Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος να εκτελέσει οποιαδήποτε επιπλέον δοκιμή κριθεί 
απαραίτητη από την αρμόδια επιτροπή που θα παραλάβει το σκάφος. 

 
6.3 Όλα τα έξοδα μεταφοράς καθώς και οι δοκιμές να εκτελεστούν με μέριμνα και 

έξοδα του αναδόχου.  Κατά την εκτέλεση των δοκιμών, ο έλεγχος και η λειτουργία του 
σκάφους να γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου. 

 
6.4 Αν το σκάφος κατά τις δοκιμές ή τους ελέγχους αποδειχθεί ότι δεν επιτυγχάνει 

κάποιες από τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής που είναι απαράβατοι όροι, τότε δεν 
θα παραλαμβάνεται και παρατηρήσεις, θα αποκαθίστανται με μέριμνα του αναδόχου.  
 
7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 
    7.1 Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών για όλο το 
σκάφος.           
 
           7.2 Η εγγύηση των μηχανών και συστημάτων που επισκευάστηκαν / 
αντικαταστάθηκαν να είναι ανάλογη αυτής που προσφέρουν οι κατασκευαστές τους, αλλά 
όχι μικρότερη του ενός (1) έτους.            
 

7.3  Ο χρόνος έναρξης της εγγύησης, να υπολογίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής - Ποιοτικής Παραλαβής από την Επιτροπή του ΠΝ. 

 
7.4 Ο ανάδοχος, κατά την διάρκεια της εγγύησης είναι υπεύθυνος για την πλήρη 

αποκατάσταση ή / και σχεδιαστική τροποποίηση κάθε αναφερομένης ανωμαλίας επί του 
σκάφους που οφείλεται σε ατέλεια ή σφάλματα της σχεδίασης ή της μεθόδου κατασκευής και 
υποχρεούται στην επανόρθωση των ανωμαλιών με δικές του δαπάνες.  

 
          7.5 Κατά το διάστημα της εγγυήσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά 
κάθε βλάβη ή πρόβλημα σε σύντομο και εύλογο χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερο των 20 
ημερολογιακών ημερών) από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.  
 
          7.6 Σε περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω διάστημα άνευ αποτελέσματος, η 
Υπηρεσία μεριμνά για την αποκατάστασή της και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον 
ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις καταβάλει. 
 
          7.7 Κατά το διάστημα της εγγυήσεως, οι σχετικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων 
των εξόδων εξάρμωσης, συσκευασίας, μεταφορικών και ασφαλίστρων τόσο των 
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ελαττωματικών ή βλαμμένων μερών του σκάφους όσο και των προς αντικατάσταση ή 
επισκευή απαιτουμένων ειδών από την Ελλάδα προς και από την χώρα προέλευσής τους 
και όλες γενικά οι συναφείς δαπάνες αποκατάστασης, βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
          7.8 Για όλα τα συστήματα, συσκευές, μηχανήματα, κλπ. τα οποία 
αντικαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν με τους όρους της παρούσης εγγυήσεως, ο χρόνος 
διάρκειας της εγγυήσεως αυτών να επεκτείνεται επί τόσο χρόνο όσο απαιτήθηκε για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας τους και υπολογίζεται από την ημερομηνία της έγγραφης 
ειδοποίησης του αναδόχου από το ΠΝ, μέχρι την αποκατάστασή τους. Αν κάποιο μηχάνημα, 
συσκευή, ή εξάρτημα παρουσιάσει τρείς ή περισσότερες φορές την ίδια βλάβη μέσα στον 
χρόνο εγγυήσεως, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να επανεξετάσει την σχεδίαση/ κατασκευή 
αυτού ή την αντικατάσταση του εν λόγω συστήματος με άλλο, προκειμένου να 
αποκατασταθεί μόνιμα το πρόβλημα και να μην παρουσιασθεί εκ νέου ανωμαλία. 
 
8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 
 Ο ανάδοχος πρέπει να εγγυηθεί την εφοδιαστική υποστήριξη για τα μηχανήματα που 
επισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν στο σκάφος για τουλάχιστον  για δέκα (10) έτη. 
 
9. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ  
 
 Ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το σκάφος εντός δύο (2) μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης.  Στον χρόνο αυτό των δυο (2) μηνών να έχουν περατωθεί 
όλες οι δοκιμές και να έχουν αποκατασταθεί οποιεσδήποτε παρατηρήσεις υπάρχουν. Τόπος 
παράδοσης θα εκτελεστεί σε περιοχή που θα συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και της 
επιτροπής παρακολουθήσεως και παραλαβής εργασιών. 
 
10. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
 10.1 Κάθε μηχάνημα, μηχανή, συσκευή, εξάρτημα, κλπ. Που επισκευάστηκε / 
αντικαταστάθηκε πρέπει να συνοδεύεται από κάτωθι : 
 
  α. Όλα τα αναγκαία παρελκόμενα για την κανονική λειτουργία του, η 
πρόσκτηση και εγκατάσταση των οποίων να έχει προβλεφθεί στην προσφορά.   
 
  β. Όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής για όλα τα 
μηχανήματα, μηχανές, συσκευές, εξαρτήματα, κλπ., σε δύο (2) αντίτυπα και σε Η/Ν μορφή. 
 
  γ. Πίνακες σε δύο (2) αντίτυπα με Part Νumber εφόσον διατίθενται, του 
αρχικού κατασκευαστή και πίνακες με Έλληνες αντιπροσώπους και "service centers" όλων 
των μηχανημάτων, συσκευών, εξαρτημάτων, κλπ.   
 
 10.2 Ο ανάδοχος να παρέχει κάθε πληροφορία, οδηγία και τεχνική βοήθεια που έχει 
σχέση με την χρήση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των διαφόρων εξαρτημάτων, 
μηχανημάτων και του σκάφους.  
 
 10.3 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική προδιαγραφή αυτή νοείται 
ότι θα γίνει με τους ισχύοντες κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της 
τεχνολογίας στην κατηγορία αυτή.   
 

10.4 Μικρές τροποποιήσεις στην παρούσα προδιαγραφή είναι δυνατόν να 
εκτελεστούν εφόσον αποδεδειγμένα οδηγούν σε βελτίωση της σχεδίασης και μόνο μετά την 



       

 34 

έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών. 
 

          10.5    Στην οικονομική τους προσφορά, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να 
περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την σχεδίαση, έγκριση σχεδίασης, 
μετασκευή του σκάφους, προμήθεια υλικών, μηχανών, μηχανημάτων, συσκευών, κλπ., 
δοκιμές παραλαβής, παράδοση στο ΠΝ, κλπ., καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη 
βοηθητική ή μη εργασία ή προμήθεια απαιτηθεί να εκτελεστεί.  Καμία επιπλέον χρέωση και 
καμία εξωσυμβατική εργασία δεν θα γίνουν αποδεκτές από το ΠΝ, εκτός και αν ζητηθεί από 
το ΠΝ τροποποίηση των εργασιών που περιγράφονται στην παράγραφο 4. 
 
  10.6 Κατά την διάρκεια της επισκευής του σκάφους, ο ανάδοχος να μεριμνήσει ώστε 
κατά τις διάφορες φάσεις κατασκευής αυτού, να επιτρέπεται στην επιτροπή 
παρακολούθησης ή/ και σε αρμόδιο προσωπικό του ΠΝ η είσοδος σε οποιαδήποτε εργάσιμη 
ώρα της ημέρας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε όλες τις εγκαταστάσεις του, και σε 
τυχόν εγκαταστάσεις υπεργολάβων του που θα αναλάβουν την επισκευή του υδρογραφικού 
σκάφους. 
 
 10.7 Όλες οι παρατηρήσεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
εργασιών του ΠΝ , να αποκαθίστανται από τον ανάδοχο. 

 
11.    ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

            Είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας 
προδιαγραφής. Στο φύλλο αυτό, που θα είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα, θα 
αναφέρονται με λεπτομέρειες όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή εκτροπές του 
προσφερόμενου υλικού, σε σχέση με τα αναφερόμενα στοιχεία στην παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή  και με την ίδια σειρά. Στις απαντήσεις, θα γίνεται παραπομπή (σελίδα και 
παράγραφος) στο τεχνικό εγχειρίδιο ή επίσημο PROSPECTUS, τα οποία θα συνοδεύουν 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το Φύλλο Συμμόρφωσης. Κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό του προσφερόμενου 
υλικού που υπερτερεί από το αντίστοιχο αυτής της προδιαγραφής, θα αποδεικνύεται με 
αντίστοιχο φυλλάδιο ή εγχειρίδιο. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο, θα δίνεται 
ικανοποιητική επεξήγηση και οπωσδήποτε, η συμμόρφωση που θα δηλώσει ο Προμηθευτής 
προς τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας, θα αποτελεί όρο της Σύμβασης. Προσφορά 
χωρίς Φύλλο Συμμόρφωσης, κρίνεται ως απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.     
 
    12.     ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 

 α. Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η Συμφερότερη Προσφορά ως 
προς τους Απαράβατους Όρους. Στην περίπτωση που οι προσφορές δύο ή περισσότερων 
αναδόχων είναι οικονομικά παρόμοιες σε ποσοστό 10% θα εξετάζονται και οι επιθυμητοί 
όροι και η κατακύρωση της συμφωνίας θα γίνεται με την Συμφερότερη Προσφορά ως προς 
το σύνολο των όρων. 
 
     13.    ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 

     Προσφορά που δεν θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παρακάτω παραγράφων θα 
απορρίπτεται: 
 
     α. Παράγραφος: 4.1 
     β. Παράγραφοι:   4.3 
     γ. Παράγραφος:  4.4 
     δ. Παράγραφος:  4.6 
     ε. Παράγραφος:  4.8 
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   στ. Παράγραφος:  4.10 
    ζ. Παράγραφος:  4.12 
    η. Παράγραφος:  4.15 
    θ. Παράγραφος:  4.16 
    ι.  Παράγραφος:  4.18 
    ια. Παράγραφος:  4.20 
    ιβ. Παράγραφος:  4.21 
    ιγ. Παράγραφος:  4.22 
    ιδ. Παράγραφος: 4.25 
    ιε. Παράγραφος:  4.27 
    ιστ.   Παράγραφος: 4.28 
    ιζ.   Παράγραφος: 4.29  
    ιη.   Παράγραφος: 4.31 
    ιθ   Παράγραφος: 4.32  
    κ.   Παράγραφος: 4.34  
    κα.   Παράγραφος: 4.36 
    κβ.   Παράγραφος: 4.37 
    κγ.   Παράγραφος: 4.38 
    κδ.   Παράγραφος: 4.39 
    κε.   Παράγραφος: 4.40 
    κστ.   Παράγραφος: 4.41 
    κζ.    Παράγραφος: 4.42 
    κη.   Παράγραφος: 4.43 
    κθ.   Παράγραφος: 4.44  
 λ. Παράγραφος : 4.48 
 
    14.    ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΟΡΟΙ 
     α. Παράγραφος: 4.2 
     β. Παράγραφοι:   4.5 
     γ. Παράγραφος:  4.7 
     δ. Παράγραφος:  4.9 
     ε. Παράγραφος:  4.11 
   στ. Παράγραφος:  4.13 
    ζ. Παράγραφος:  4.14 
    η. Παράγραφος:  4.17 
    θ. Παράγραφος:  4.19 
    ι.  Παράγραφος:  4.24 
    ια. Παράγραφος:  4.26 
    ιβ. Παράγραφος:  4.30 
    ιγ. Παράγραφος:  4.33 
    ιδ. Παράγραφος:  4.35 
    ιε.   Παράγραφος:  4.45  
    ιστ.   Παράγραφος : 4.46 
    ιζ.   Παράγραφος: 4.47 
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Προσθήκη «1» 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΚΑΤΟΥ ΥΓ ΩΚ ΠΥΘΕΑΣ  

 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
(1) 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (2) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ(3) 

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (4) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: 
 
(1) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για την 
οποία δηλώνεται συμμόρφωση. Στον πίνακα του Φύλλου Συμμόρφωσης αναγράφονται 
απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως κειμένου. 
 
(2) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται 
συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της 
πρώτης στήλης του πίνακα. Στην περίπτωση υποπαραγράφων για τις οποίες δεν υπάρχει 
τίτλος, αναγράφονται οι πρώτες  τρεις ως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου, 
ακολουθούμενες από αποσιωπητικά. 
 
(3) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής 
απαίτησης της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής που αντιστοιχεί στον 
αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: 
Συμφωνώ). 
 
(4) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»   ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Ανήκει στη Διακήρυξη       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

  ΑΔ Φ. 800/78/12587/Σ. 2587  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 
      ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

           ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &   
                ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 

Χολαργός, 11 Σεπ 18 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  

και τη διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ.] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Μεσογείων 229/Χολαργός/15561 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Υποπλοίαρχος (Ο) Ε. Βουλγαρέτσιου ΠΝ, 

Πλωτάρχης (Μ) Δ. Λαουρδέκης ΠΝ 

- Τηλέφωνο: 2106551781,2106551809 

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

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.hellenicnavy.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες 

σχετιζόμενες με σκάφη και λοιπό εξοπλισμό 

 [CPV: 50240000-9] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [        ] 
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- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

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

υπάρχει): Φ.800/78/12587/Σ.2587/11 Σεπ 18/ΥΥ 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε 

το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 
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φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για 

τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 

στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 

…): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 

μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 

κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

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

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 

οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

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

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 

τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 

τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει 

καταδικαστεί [ ]· 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): […] […]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 

είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 

και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 

ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 

σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): xxiv 

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

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 

λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 

την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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

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

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:  

[..........……] 

 

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας  

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

[] Ναι [] Όχι 
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αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση 

που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι 

ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των 

απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν : 

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

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv.  

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

έγγραφα. 

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

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, υπογραφή  [:……]    
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 
ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 
iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 
v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

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

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή 
της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xii

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)

  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο. 
xiv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

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

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και 
άλλες διατάξεις.". 
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xvi

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73 ) 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix

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

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii

 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxiv

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


