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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ µε αριθµό 13/21 

«∆ιενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την 
Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών µε 
αντικείµενο την Προµήθεια τεσσάρων (4) Μεταχειρισµένων Λεωφορείων 
µεταφοράς Προσωπικού 50-55 θέσεων, Έναντι Εκτιµώµενης Αξίας 
320.000,00 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ) (όποιο 
από τα δύο επέλθει πρώτο)». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 α.  Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν της 
νοµοθεσίας περί ∆ηµοσίων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών. 

 β.  Την µε αριθµό Φ. 604/105/257426/Σ.235/23 Μαρ 21/ΓΕΝ/Γ2-ΙΙ Εντολή 
∆ιενέργειας Προµήθειας Υλικών. 

  

 1. Προκηρύσσουµε Ανοικτό (ηλεκτρονικό) Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 
µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε 
βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής, για την προµήθεια τεσσάρων (4) 
Μεταχειρισµένων Λεωφορείων µεταφοράς Προσωπικού 50—55 θέσεων, έναντι 
προϋπολογιζόµενης αξίας 320.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, 
άνευ ΦΠΑ). 

 

 2. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η συµφωνία πλαίσιο θα ανατεθεί µε το κριτήριο 
της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει των συγκεκριµένων κριτηρίων της 
ΠΕ∆ Παραρτήµατος «Ε» της παρούσας και η οποία προσδιορίζεται από τον 
µικρότερο λόγο της προσφερόµενης τιµής της προσφοράς προς τη βαθµολογία 
των κριτηρίων αξιολόγησης, δηλαδή:  
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Προσφερθείσα τιµή 
Λ = 

Συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 

 

 3. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία 
είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και 
αριθµό συστήµατος: 120022, την 8/6/21 και ώρα 09:00. Η καταληκτική 
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/6/21 και ώρα 11:00. 

 

 4. Οι Γενικοί Όροι του διαγωνισµού διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας. Οι Ειδικοί Όροι του διαγωνισµού και η 
Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιµέρους υποχρεώσεις των συµµετεχόντων 
στη διαγωνιστική διαδικασία και τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Φορέα 
(αιτούσα Υπηρεσία) από αυτούς. 

 

 5. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά µε τους όρους της 
παρούσας. 

 

 6. Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σύµφωνα µε τις προβλέψεις του συνόλου 
της παρούσας (κυρίως σώµα και παραρτήµατα). 

 

 7. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα και τα δικαιώµατα επί 
αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της ∆ιακήρυξης από τους 
υποψηφίους αναδόχους επιτρέπεται µόνο για τις ανάγκες προετοιµασίας των 
προσφορών τους, στο πλαίσιο συµµετοχής τους στην υπόψη διαγωνιστική 
διαδικασία. 

 

 8. Η πλαισίωση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ, Παπαρρηγοπούλου 
2, Πλατεία Κλαυθµώνος, Τ.Κ.: 10561, Αθήνα, τηλ: 210-3368630) µε δύο (2) 
συµπληρωτικά µέλη εµπειρογνωµόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου, εκτελείται µετά από σχετικό αίτηµα της Επιτροπής στον 
Επιχειρησιακό Φορέα. 

 

 9. H συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του 
ενδιαφεροµένου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα 
αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παρούσα. 
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 10. Το σχέδιο της παρούσας θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο 
(ΓΕΝ/∆ΟΥ/ΟΕΠΝ/∆Ι∆Η∆Ε) ως προς την νοµιµότητά του. 

 

 11. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας και η 
κατακύρωση τους τελούν υπό την έγκριση του Αποφαινόµενου Οργάνου (Έχων 
την Οικονοµική Εξουσία), µετά από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 12. Χειριστής: Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ, Επιτελής Ε2-ΙΙ, 
Τηλ.:210-6551691, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: gen_e2ii@navy.mil.gr 

 
         Αρχιπλοίαρχος (Ο) Γεώργιος Σκρέκας ΠΝ 
           ∆ιευθυντής Ε’ Κλάδου 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χαράλαµπος Κουλαξίζης ΠΝ 
Επιτελής ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Αναθέτουσα Αρχή και Συµβατικό Αντικείµενο. 
«Β» Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού. 
«Γ» Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού. 
«∆» Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών. 
«Ε» Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές. 
«ΣΤ» Σχέδιο Συµφωνίας Πλαίσιο. 
«Ζ» Σχέδιο Εκτελεστικής Σύµβασης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες προς Ενέργεια 

-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ 

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671, 
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, e-mail: keeuhcci@uhc.gr (Ευρεία Κοινοποίηση) 

Αποδέκτες προς Πληροφορία 

-ΓΕΝ/ΕΓΥ 

-ΓΕΝ/∆ΚΓ 

-ΓΕΝ/∆ΚΕ 

-ΓΕΝ/Γ2 

-ΓΕΝ/Ε2 

-ΚΣΑΝ 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       22 Απρ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ 
Φ.604/33/284250/Σ.901 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : 

Επωνυµία Γενικό Επιτελείο Ναυτικού / ∆ιεύθυνση Ε2 / 
Τµήµα ΙΙ 

Ταχυδροµική διεύθυνση Μεσογείων 229, Χολαργός 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδροµικός Κωδικός 15561 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 301 

Τηλέφωνο (0030) 2106551691 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  gen_e2ii@navy.mil.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.hellenicnavy.gr 

∆ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.hellenicnavy.gr 

Επιχειρησιακός Φορέας (αιτούσα την σύµβαση 
Υπηρεσία) 

ΓΕΝ/Γ2 (210-6551146) 

 

 1.2 Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

 1.3 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εθνική Άµυνα. 

 1.4 Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

  β. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr 
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  γ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγµατοποιείται 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

  δ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα 
διεύθυνση. 

  ε. H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών 
που είναι γενικώς διαθέσιµα. 

 

 2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

 2.1 Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισµός για την ανάδειξη οικονοµικών φορέων 
που θα συµµετέχουν στη συµφωνία-πλαίσιο θα διεξαχθεί µε την ανοικτή 
διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

 2.2 Χρηµατοδότηση της σύµβασης  

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας συµφωνίας-πλαίσιο και των συµβάσεων 
που βασίζονται σε αυτή («εκτελεστικές συµβάσεις») δύναται να είναι είτε ο 
Αριθµός Λογαριασµού Εξόδου (ΑΛΕ): 31202001001 (Αγορές Οδικών Μέσων), είτε 
ο Λειτουργικός Προϋπολογισµός ΓΕΝ, είτε οι Πιστώσεις του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) είτε οι Πιστώσεις από τον Ειδικό Φορέα: 
1011.701.0000000 (∆ιαχείριση της Μεταναστευτικής – Προσφυγικής Κρίσης) είτε 
έτερης πηγής χρηµατοδότησης. Η ακριβής πηγή χρηµατοδότησης θα καθοριστεί 
πριν την ανάθεση της εκάστοτε εκτελεστικής σύµβασης. 

 

 3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού συµβατικού 
αντικειµένου  

 3.1 Συµβατικό Αντικείµενο 

Το Συµβατικό Αντικείµενο της παρούσας διαδικασίας είναι η προµήθεια των 
ειδών/υλικών του κατωτέρω πίνακα που κατατάσσονται στους ακόλουθους 
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV). 

Τµήµα Περιγραφή CPV 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

Εκτιµώµενη 
Αξία ανά 
Μονάδα 
Μέτρησης 

(σε ευρώ, 
χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 
Εκτιµώµενη 

Αξία 

(σε ευρώ, 
χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 

Μεταχειρισµένο 
λεωφορείο µεταφοράς 
Προσωπικού 50-55 

θέσεων 

34121000-1 Τεµάχια 4 80.000,00 320.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 320.000,00 

Τόπος παράδοσης (Κωδικός Nuts): Κεντρικός Σταθµός Αυτοκινήτων Ναυτικού 
(ΚΣΑΝ) (Βοτανικός, Αθήνα) (EL307.) 

Χρόνος παράδοσης: Εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή της εκάστοτε 
εκτελεστικής Σύµβασης 
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Κρατήσεις υπέρ τρίτων: 6,27868 % ή 0,13468% (Π∆Ε), αναλόγως πηγής 
χρηµατοδότησης (Θα καθοριστεί πριν την ανάθεση της εκάστοτε εκτελεστικής 
σύµβασης). 

Φόρος εισοδήµατος1: Κατά την πληρωµή του συµβατικού αντικειµένου θα 
παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4%. 

Αναλυτική περιγραφή του συµβατικού αντικειµένου δίνεται στα Παραρτήµατα «Γ» 
και «Ε» της παρούσας. 

 3.2 Αναθέτουσες Αρχές που συµµετέχουν στη σύµβαση 

  -ΓΕΝ/Ε2 

 3.3 Υποδιαίρεση σε τµήµατα 

Η παρούσα συµφωνία πλαίσιο δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα. Προσφορές 
υποβάλλονται για το ένα και µοναδικό τµήµα2. 

 3.4 Εκτιµώµενη αξία της συµφωνίας πλαίσιο 

Η εκτιµώµενη αξία της συµφωνίας πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 320.000,00 € 
χωρίς ΦΠΑ. 

 3.5 ∆ικαίωµα Προαίρεσης 

∆εν προβλέπεται δικαίωµα προαίρεσης. 

 3.6 ∆ιάρκεια συµφωνίας πλαίσιο 

Η διάρκεια της συµφωνίας – πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή 
αυτής. Οι εκτελεστικές συµβάσεις µπορούν να συνάπτονται έως και τη 
συµπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συµφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των 
εκτελεστικών συµβάσεων µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συµφωνίας-
πλαίσιο.  

 3.7 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η συµφωνία πλαίσιο θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιµής. 

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

 3.9 Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στα 
Παραρτήµατα «Γ» και «Ε» της παρούσας διακήρυξης. 

 3.10 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές Εξετάσεις: Όπως ορίζεται στο 
Παράρτηµα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές). 

 3.11 Η ισχύς των προσφορών θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς για διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) µηνών 
από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναφορικά µε τυχόν παράταση της προσφοράς, 
ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 97 του ν.4412/16. 

 

                                                      
1
  Βλ. παράγραφος 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 

2
 Η Α.Α. συµπληρώνει για πόσα τµήµατα ένας οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει 
προσφορά (για ένα, περισσότερα και πόσα συγκεκριµένα  ή για όλα τα τµήµατα) 
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 4 Θεσµικό πλαίσιο  

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

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

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

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

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

− του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείµενο ∆ικονοµίας για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τον προσυµβατικό έλεγχο, 
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 
αποτελεσµατική απονοµή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων ΣυµβάσεωνB»,  

− του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή ∆ιακυβέρνηση, Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

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

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

− του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 

− του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π., 

− της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

− της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

− του ν.δ. 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε.∆»,(ΦΕΚ 
251Α/70), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3257/2004 «Ρυθµίσεις 
θεµάτων προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
143), 

− του ν.δ. 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών», 
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− της µε αρ. 1191/14-03-2017 (Β΄ 969) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισµός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, 
του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147).», 

− της µε αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β’ 2300/03-12-2007) ‘’Μεταβίβαση 
Οικονοµικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις 
∆ιοίκησης των Ε.∆ .κλπ‘’ όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
αριθµ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/02-09-2008) Υπουργική 
απόφαση και Αρ 250298/06-07-2012 (ΦΕΚ Β 2130/12), 

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

 

 5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

 5.1 Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/6/21 και 
ώρα 11:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, την 8/6/21, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 09:00. 

 5.2 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο 
τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και είτε επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν 
γίνονται αποδεκτές µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά. 

 5.3 Αν η συνεδρίαση της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής 
δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας, 
αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις (3) ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία 
αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισµός αναβάλλεται για την 
πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η 
Υπηρεσία ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας 
συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και 
ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. 

 

 6 ∆ηµοσιότητα 

 6.1 ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 
23/4/21 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 6.2 ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
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  6.2.1 Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

  6.2.2 Το πλήρες κείµενο της παρούσας καταχωρήθηκε ακόµη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 
Συστηµικό Αριθµό: 120022 

  6.2.3 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

  6.2.4 Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
www.hellenicnavy.gr/el/enimerosi/promitheies-diagonismoi.html 

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

 

 7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης: Οι οικονοµικοί φορείς 
δεσµεύονται ότι: 

  α. τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της 
συµφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους3  

  β. δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
συµφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συµβάσεων, εφόσον επιλεγούν 

  γ. λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα 
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

 Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

                Επιτελής Ε2-ΙΙ 

                                                      
3
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       22 Απρ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ 
Φ.604/33/284250/Σ. 901 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ 

  1.1 Οι Γενικοί Όροι που διέπουν το διαγωνισµό, προβλέπονται από τις 
διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναγράφονται στο κυρίως σώµα της 
παρούσας διακήρυξης. 

  1.2 ∆ικαίωµα συµµετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έχουν: 

   α. Φυσικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά. 

   β. Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

   γ. Ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των 
προσωρινών συµπράξεων, των οποίων τα µέλη έχουν τις ευθύνες ως αυτές 
ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.4412/16 (Α’147//08-08-16). 

  1.3 Αναφορικά µε τις ενώσεις οικονοµικών φορέων, ειδικότερα 
επισηµαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να απαιτούν από αυτές να 
λάβουν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς, εκτός εάν 
αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

  1.4 Τα εν λόγω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι 
εγκατεστηµένα σε: 

   α. Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   β. Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 

   γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ) στην περίπτωση που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 καθώς και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της 
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων που κυρώθηκε µε τον ν.2513/97 (Α’139//27-
06-97). 

   δ. Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω υποπαράγραφο 
1.4(γ) και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ4 

                                                      
4
Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16 
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  2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται 
να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στην υπ’ αριθµ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» και στον ν.4412/16 . 

  2.2 Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να 
υποβάλουν εµπροθέσµως, ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. την προσφορά 
τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16 καθώς και στην υπ’ 
αριθµ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 
1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). Επισηµαίνεται 
ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν 
τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την προσφορά τους, µε χρήση 
προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε 
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής 
συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα 
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι 
στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα 
(10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 5 

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

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

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

  2.4 Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς 
υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ σε µορφή αρχείου 
.pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον 
υποψήφιο οικονοµικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά 
στο ΕΣΗ∆ΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονοµικό 
φορέα και εποµένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και 

                                                      
5
 Πρβλ άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του 

ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
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σε έντυπη µορφή (πρωτότυπα ή αρµοδίως επικυρωµένα ως ακριβή αντίγραφα 
σύµφωνα µε τον ν.4250/2014) στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό 
(ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική τους υποβολή, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην υπ’ αριθµόν 
56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 
1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, τα πρωτότυπα 
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της 
Χάγης (Apostille). 

  2.5 Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ’ αριθµόν 
56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 
1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).» δεν 
προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την 
παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και 
δικαιολογητικά προβλέπεται από τον ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

  2.6 Γενικώς, σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση 
εγγράφων σε έντυπη µορφή και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων 
αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν 
επικυρώνονται). Για τις υποβαλλόµενες υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν τα 
προβλεπόµενα στον ν.2690/99 (όπως ισχύει σήµερα). 

  2.7 Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή 
επικυρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη 
δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 
του ν.4250/14 και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών σύµφωνα µε την 
διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά 
υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά κατά τα προβλεπόµενα 
στις διατάξεις του ν. 4250/2014. 

  2.8 Τα υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα 
φωτοαντίγραφα µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 
74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται 
υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός 
έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό 
τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που 
εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία 
επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 
22 του ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη 
ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων 
διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 
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  2.9 Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη 
µορφή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, σε 
σφραγισµένο φάκελο εντός του οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα 
από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή, µε εξωτερικές ενδείξεις 
«Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή 
«Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά οικονοµικής προσφοράς» ή «Επιµέρους 
έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης», εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και 
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε απόδειξη. 

  2.10 Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία 
αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί 
κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται. 

  2.11 Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη 
µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την 
καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε 
απόρριψη της προσφοράς 

  2.12 Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής: 

   α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη µορφή τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισµένος φάκελος των 
δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον οικονοµικό φορέα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του 
διαγωνισµού. 

   β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν (πχ λόγω του µεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 
τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 

   γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της υπ’ 
αριθµόν 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

   δ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν 
γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. 

  2.13 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά 
την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

  2.14 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που 
υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 

  2.15 ∆εν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. 

  2.16 Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος και ότι έχει µελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του ∆ιαγωνισµού. 
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  2.17 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 
προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στους όρους 
της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

  2.18 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, ακόµη και 
µετά την τυχόν διευκρίνηση / συµπλήρωσή της, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 
του άρθρου 79 και το άρθρο 102 του ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 

 3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ6 

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

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

   α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό 
προβλέπεται µε το άρθρο 79 του ν.4412/16. 

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

   γ. Την εγγύηση συµµετοχής7, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.4412/16 
και εφόσον προβλέπεται από τους Ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης 
(Παράρτηµα «Γ»). Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.). 

   δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία είτε θα δηλώνεται ο αριθµός εγγραφής 
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) ή ότι ο υποψήφιος ανάδοχος εξαιρείται 
της υποχρέωσης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).8 

  3.3 Το ΕΕΕΣ συµπληρώνεται και υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρακάτω 
διαδικασία: 

   α. Η αναθέτουσα αρχή: 

                                                      
6
Άρθρο 93 του ν.4412/16 
7
 Εφόσον προβλέπεται από την παρούσα. 
8
 Άρθρο 130 του ν.4412/16. 
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    (1) ∆ηµιουργεί (συµπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) 
µέσα από την ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr το ΕΕΕΣ για την 
συγκεκριµένη διακήρυξη. 

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

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

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

   β. Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας: 

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

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

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

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

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

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

  3.4 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση και οι προσφορές τους υπογράφονται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στις προσφορές 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής 
του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους 
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Επίσης, όταν ο 
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οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 78 του ν.4412/16, το ΕΕΕΣ περιέχει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 
του άρθρου 79 του ν. 4412/16 όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

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

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

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

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

 

 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ9 

  4.1 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτηµα «Γ» 
(Ειδικοί Όροι) και στο Παράρτηµα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές) 
της παρούσας ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα 
υλοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος διαγωνισµού, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόµενου συµβατικού αντικειµένου, 
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στα ως άνω Παραρτήµατα. 

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

  4.3 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές 
προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
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  4.4 Τυχόν απαιτούµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται 
µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 
της υπ’ αριθµόν 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

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

  4.6 Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς επί ποινή 
απόρριψης: 

   α. δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. 

   β. θα δηλώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης / παράδοσης του συµβατικού 
αντικειµένου (και τυχόν τµηµατικές παραδόσεις/παραδοτέα) και ο τόπος/φορέας 
προορισµού. 

   γ. οι προσφέροντες θα δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία 
θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
της10 (για προµήθεια ειδών/υλικών). 

   δ. όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, 
σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, θα δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, 
στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και 
υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού 
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και 
ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσηµος αντιπρόσωπός 
της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή µετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης. 

   ε. θα συµπεριλαµβάνεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος για την 
αποδοχή της ρήτρας Κωδικοποίησης Υλικών σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους 
(Παράρτηµα «Γ»), εφόσον η υπόψη διαδικασία αφορά σε προµήθεια 
ειδών/υλικών. 

 

 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»11 

  5.1 Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
της προσφοράς περιλαµβάνονται τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 
υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
Ειδικότερα, η προσφερόµενη τιµή για το είδος πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια 
από την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα 
µε όσα περιγράφονται στην σχετική παράγραφο του παρόντος Παραρτήµατος. Οι 
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 Άρθρο 94 του ν. 4412/16 

11
Άρθρα 26 και 95 του ν.4412/16 
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τιµές που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις 
οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου ανάθεσης. 

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

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

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

  5.5 Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 
(βλ. Παράρτηµα «Γ»), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, για παράδοση του συµβατικού αντικειµένου στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ενώ δεν πρέπει να 
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί 
τοις εκατό, θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

  5.6 Η τιµή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισµό θα ισχύει καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καµία προσαύξηση τιµής µέχρι 
την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιµές της προσφοράς είναι 
δεσµευτικές για τον ανάδοχο, σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και 
δεν αναπροσαρµόζονται. 

  5.7 Κατά την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθεί και 
δήλωση του οικονοµικού φορέα, αναφορικά µε το χρόνο ισχύος της προσφοράς, 
τον χρόνο παράδοσης του συµβατικού αντικειµένου, τον επιθυµητό τρόπο 
πληρωµής και το επιθυµητό ποσοστό προκαταβολής (ως αντίστοιχο άρθρο του 
παρόντος Παραρτήµατος). 

  5.8 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

   α. δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και  

   β. η τιµή προσφοράς υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης. 
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 6. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ12 

  6.1 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων 
οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
λοιποί διαγωνιζόµενοι. 

  6.2 Οι οικονοµικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ’ 
όλη τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας 
της σύµβασης. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση 
της εν λόγω εµπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν 
υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιεί κατά 
την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης. 

  6.3 Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
Σε διαφορετική περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή 
δεν δεσµεύεται για την τήρησή της. 

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

  6.5 Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 
οικονοµικών φορέων ασκείται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π∆ 
28/2015. 

 

 7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ13 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συµπλήρωση / διευκρίνιση 
/ αποσαφήνιση πληροφοριών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 79 και 102 
του ν.4412/16. 

 

 8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ14 

  8.1 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο 
πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών. 

                                                      
12
Άρθρο 21 του ν.4412/16 

13Άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16 

14
Άρθρο 100 του ν.4412/16 
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  8.2 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κειµένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

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

  β. Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση γίνονται σύµφωνα µε τα σχετικώς προβλεπόµενα 
στον ν.4412/201615 και τους όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για 
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθµολόγηση των 
τεχνικών προσφορών, µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του Παραρτήµατος «Ε» 
της  παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 
προσφορών µπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από 
το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσµατα των εν λόγω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» & 
«Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, 
µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, 
στους προσφέροντες, µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων16. Κατά 
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 20 του παρόντος Παραρτήµατος. 

   γ. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
αποσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών εκείνων των 
προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

   δ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

                                                      
15
  Πρβλ. παρ. 13 του άρθρου 86 του ν.4412/2016. 

16
 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100 του ν.4412/2016. 
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Στην περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, δηλαδή προσφορών µε την ίδια 
συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η 
ανάθεση γίνεται17 στην προσφορά µε την µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής 
προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια βαθµολογία τεχνικής προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

Τα αποτελέσµατα του εν λόγω σταδίου («Οικονοµική Προσφορά») 
επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, στους 
προσφέροντες µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου18. Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει 
υποβληθεί µία προσφορά, εκδίδεται µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται 
τα αποτελέσµατα όλων των σταδίων, ήτοι ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής 
Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς. 

  8.3 Ο/οι προσφέρων/ροντες που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, 
στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της προµήθειας του 
συµβατικού αντικειµένου, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών19, από τη σχετική 
ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν 
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε 
σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», όλα τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται. Για όσα δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, 
προσκοµίζονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή. 

  8.4 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
γίνεται µετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής αυτών, σε 
χρόνο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιείται ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι µειοδότης/ες 
προβούν σε κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών νωρίτερα από τη 
χρονική προθεσµία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενηµερώσει/ουν 
εγγράφως µέσω της επικοινωνίας του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, την Αναθέτουσα 
Αρχή για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
τους, τόσο ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε έντυπη µορφή, ώστε η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την 
λήξη της προθεσµίας. Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο 
των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή 
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον/ους 
προσωρινό/ούς ανάδοχο/αναδόχους να τα προσκοµίσει/ουν ή να τα 

                                                      
17
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 

18
 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100 του ν.4412/2016. 

19
 Άρθρο 103 του ν. 4412/16 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 

Β - 13 

 

συµπληρώσει/ουν εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. 

  8.5 Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 

  8.6 Απορρίπτεται η προσφορά του «προσωρινού αναδόχου», καταπίπτει 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

   (1) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή  

   (2) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

   (3) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής 
(λόγοι αποκλεισµού και κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής 
για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε 
δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του20.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή 
δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία µαταιώνεται.  

  8.7 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται 
µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση 
του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Κατά 
της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του παρόντος Παραρτήµατος. 

  8.8 Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα προσκοµισθέντα έντυπα 
δικαιολογητικά για κάθε στάδιο µε µέριµνα του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, 
συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε 
την απόφαση κατακύρωσης, κατά της οποίας χωρεί προδικαστική προσφυγή, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρόντος Παραρτήµατος. 

 

                                                      
20 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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 9. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ21 

  9.1 Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά µόνο κατόπιν 
σχετικής πρόσκλησης µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την 
ανάδειξη του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του 
διαγωνισµού. 

  9.2 Ο «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή λόγων αποκλεισµού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και 
συµπλήρωση του ΕΕΕΣ. 

  9.3 Κατά τον παρόντα διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση των κατά 
περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του 
ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ως αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί 
στην Προσθήκη «1» του παρόντος Παραρτήµατος. 

  9.4 Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ του παρόντος 
διαγωνισµού, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν (σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 
80 του ν.4412/16), όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται 
για τον εν λόγω διαγωνισµό ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του παρόντος 
διαγωνισµού. 

  9.5 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό 
φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

  9.6 Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και 
τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο µέσο). 

  9.7 Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος 
είχε αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύµβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των 
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παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους 
αυτούς. 

  9.8 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε τον ν.1497/1984 (Α΄188). Ενηµερωτικά 
και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό 
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

  9.9 Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εµπρόθεσµα, τότε εφαρµόζονται τα οριζόµενα 
στο άρθρο 103 του ν.4412/16. 

 

 10. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ22 

  10.1 Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

  10.2 Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του ν.4412/16, καθώς και 
ως µη κανονική σε κάθε µία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν.4412/16. 

 

 11. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ23 

Περί οψιγενών µεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 
του άρθρου 104 του ν.4412/16. 

 

 12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ24 

  12.1 Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία 
υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης 
συµφωνίας πλαίσιο, λόγω τυχόν υποβαλλόµενων προδικαστικών προσφυγών, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο µε την επικοινωνία του ΕΣΗ∆ΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι 
δυνατό µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η χρονοσήµανση του Συστήµατος αποτελεί 
και την ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία τεκµαίρεται η πλήρης γνώση του 
περιεχοµένου κάθε αποστελλόµενου εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν 
οι προθεσµίες άσκησης των ένδικων βοηθηµάτων. 
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Άρθρα 26 και 91 του ν.4412/16 
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Άρθρο 104 του ν.4412/16 
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Άρθρο 105 του ν.4412/16 
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  12.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

  12.3 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύµβασης/συµφωνίας πλαίσιο επέρχονται εφόσον και όταν 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

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

   β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, σύµφωνα µε το ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται και 

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

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

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

 

 13. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ25. 

  13.1 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 
µέρη η συµφωνία πλαίσιο. Το σχέδιο της συµφωνίας πλαίσιο επισυνάπτεται στη 
διακήρυξη ως Παράρτηµα. 

  13.2 Η Αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο 
τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον 
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διαγωνισµό και η οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού σ' αυτόν. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της 
συµφωνίας πλαίσιο που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε 
καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του 
αναδόχου. 

  13.3 Η συµφωνία πλαίσιο θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά 
της από την υπογραφή της και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της 
Υπηρεσίας για ελάχιστη παραγγελία ειδών / εργασιών. Η διάρκεια εκτέλεσης των 
επιµέρους συµβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της 
συµφωνίας πλαίσιο, µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συµφωνίας 
πλαίσιο. 

  13.4 Το κείµενο της συµφωνίας πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο 
οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης 
ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

 

 14. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 

  14.1 Κατά το χρόνο υλοποίησης της συµφωνίας πλαίσιο θα υπογραφεί 
εκτελεστική σύµβαση µε έναν (1) Οικονοµικό Φορέα (άρθρο 39 του ν.4412/16) 
για κάθε παραγγελία που θα πραγµατοποιηθεί. 

  14.2 Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες πιστώσεις από τον 
Επιχειρησιακό Φορέα και εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΑΥ), µε µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται απόφαση ανάθεσης για την 
κάθε παραγγελία. Αυτή η απόφαση, αποστέλλεται στον µειοδότη που έχουν 
υπογράψει την συµφωνία πλαίσιο και καλείται να προσέλθει για την υπογραφή 
των εκτελεστικών συµβάσεων σε χρόνο που θα καθορίζεται στην απόφαση 
ανάθεσης. 

  14.3 Το κείµενο των εκτελεστικών συµβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στη 
διακήρυξη ως Παράρτηµα «Ζ». 

  14.4 Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης και µε την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 
µέρη εκτελεστική σύµβαση και ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση για την 
εκτέλεσή της. 

  14.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του ν.4412/16. 

 

 15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ26 

  15.1 Η παράδοση και παραλαβή των ειδών / υπηρεσιών θα 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο 
Παράρτηµα «Ε» της παρούσας διακήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 
206-214 του ν.4412/16. 

  15.2 Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του Επιχειρησιακού 
Φορέα. 
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  15.3 Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει 
απευθείας προς ΓΕΝ/∆ΟΥ, µε κοινοποίηση τον Επιχειρησιακό Φορέα και την 
Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για την πληρωµή της δαπάνης. 

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

  15.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 206-214 του 
ν.4412/16. 

 

 16. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ27 

  16.1 Η οριστική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, θα γίνει από την 
αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από την 
παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες 
διατάξεις. 

  16.2 Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου 
υλοποιείται µε συνεργασία του αναδόχου, ο οποίος πριν από την παράδοση 
έρχεται σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για την 
έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

  16.3 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγµατοποιηθεί παρουσία 
του αναδόχου ή του νοµίµου εκπροσώπου του, εφόσον το επιθυµεί. 

 

 17. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ28 

  17.1 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 72 του ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε Ευρώ (€). 

  17.2 Εγγύηση Συµµετοχής: ∆εν απαιτείται. 

  17.3 Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής: 

   α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόµιση 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα 
στις παραγράφους 1δ και 8 του άρθρου 72 του ν.4412/16. 

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

   γ. Η προσκόµιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσµία για την παράδοση των ειδών / 
υπηρεσιών εκκινεί από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

  17.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο ή 
του τµήµατος της συµφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσµεύεται 
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ισόποσα και αναλόγως, κατ' έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της 
συµφωνίας-πλαίσιο. 

  17.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµβασης: 

   α. Για την εκτέλεση των όρων της εκάστοτε εκτελεστικής σύµβασης, o 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική 
επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5%, επί της συνολικής αξίας 
(άνευ ΦΠΑ) της σύµβασης. 

   β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι δύο (2) µήνες 
µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο της εκτελεστικής σύµβασης. 

   γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ 
των συµβαλλοµένων. 

  17.6 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου θα παρασχεθεί από τον 
ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 5% επί της τιµής αυτού 
(άνευ ΦΠΑ). Η ανωτέρω εγγύηση να είναι διάρκειας δώδεκα (12) µηνών µε ισχύ 
από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. Η εν λόγω εγγύηση επιστρέφεται 
στον ανάδοχο στο σύνολό της µετά την λήξη της χρονικής περιόδου καλής 
λειτουργίας των υλικών και την αποκατάσταση τυχόν ελαττωµάτων ή ζηµιών. 

  17.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

 

 18. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ29 

  18.1 Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος στον ανάδοχο για την εκτέλεση 
του αντικειµένου της Σύµβασης, θα γίνεται µε µέριµνα του επιχειρησιακού φορέα, 
µε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό της αναδόχου εταιρείας µέσω της 
διαδικασίας των Τακτικών Χρηµατικών Ενταλµάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες 
εσωτερικού) ή µε Χρηµατικά Εντάλµατα Προπληρωµής (ΧΕΠ) (για εταιρείες 
εξωτερικού) ή µε έκδοση επιταγής από ΜΤΝ ή ΤΕΣ στο όνοµα του αναδόχου ή 
µέσω της Ε’ Χρηµατικής ∆ιαχείρισης της ∆/ΓΕΝ (αναλόγως της πηγής 
χρηµατοδότησης), εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου και 
του τιµολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών. 

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

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

   β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής µέχρι ποσοστού 50% της 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του 
υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε πληρωµή 
ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής 
κατόπιν του µακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης 
συµβατικής αξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών 
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ή της υπηρεσίας. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1δ του άρθρου 72 του ν.4412/16 και ο τόκος 
υπολογίζεται µε βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 1209/17-09-
2001) «Περί καθορισµού επιτοκίου των προκαταβολών για προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

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

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

  18.5 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο 
πάνω προθεσµία (30 ηµέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4152/13. 

  18.6 Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του 
ν.4412/16, την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωµή. 

  18.7 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να αποσταλούν στον 
Επιχειρησιακό Φορέα είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

   α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού στην 
αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 (αν πρόκειται για προµήθεια υλικών/ειδών) 
ή το άρθρο 219 (αν πρόκειται για εκτέλεση εργασιών/παροχή υπηρεσιών) του 
ν.4412/16. 

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

   γ. Τιµολόγιο του προµηθευτή. 

   δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

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

  18.8 Καµία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή 
πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

  18.9 Η προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

 

 19. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ30 
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  19.1 Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη και να 
κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του 
ν.4412/16. 

  19.2 Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του 
οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας 
βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 204 του ν.4412/16. 

 

 20. ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ31 

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

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

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

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

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

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

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

  20.5 Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής 
ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση 
της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
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  20.6 Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η 
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 
366 του ν.4412/2016. 

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

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

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

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

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

  20.10 Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί 
προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής 
και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 21. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ32 

  21.1 Η παρακολούθηση της σύµβασης διενεργείται µε µέριµνα του 
Επιχειρησιακού Φορέα από την επιτροπή του ΠΝ που παραλαµβάνει τα προς 
προµήθεια υλικά και υπηρεσίες. 

  21.2 Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύµβασης ισχύουν τα 
αναγραφόµενα στα άρθρα 206-221 του ν.4412/16. 

 

 22. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ33 

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

 

 23. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 34 
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  23.1 Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζονται (άρθρο 78 του ν.4412/16). Για την απόδειξη ότι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας 
πληρούν τους κανόνες ποιοτικής επιλογής (άρθρο 79 του ν.4412/16) 
υποβάλλεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) ψηφιακά 
υπογεγραµµένο από τον εκδότη τους. 

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

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

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

 

 24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16. 

 

 25. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ35 

  25.1 Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονοµικούς φορείς 
δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύµβασης, πλην της δαπάνης που 
αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδροµικής αποστολής 
τους. 

  25.2 Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία 
έχουν άµεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
προκήρυξης, µέσω του συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ), µε βάση τον αντίστοιχο αριθµό 
του συστήµατος (Α/Α Συστήµατος). 
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  25.3 Για την πρόσβαση στα δηµόσια έγγραφα, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
των Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία» και ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 
δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23-04-2012), υπό την 
επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 70 του ν.4412/16. 

 

 26. ΓΛΩΣΣΑ36 

  26.1 Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

  26.2 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 
ελληνική γλώσσα. 

  26.3 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε τον ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο 

αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο 

αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

  26.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

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

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

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

 

 27. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

  27.1 Η παρούσα διακήρυξη, η συµφωνία πλαίσιο και οι εκτελεστικές 
συµβάσεις που θα καταρτισθούν µε βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το 
Ελληνικό ∆ίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, της συµφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών της συµβάσεων, ο 
Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών ∆ικαστηρίων. 
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  27.2 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείµενες 
διατάξεις των περί προµηθειών νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και 
υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

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

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

  27.5 Ο συµµετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζηµίωσης 
για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παρούσα. 

  27.6 Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείµενο θεωρείται κύριο και 
υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειµένου. 

  27.7 Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση σε 
τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς. 

  27.8 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορούν να επικαλεστούν σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ µέρους της 
Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

  27.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 
αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 
 

 Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

                Επιτελής Ε2-ΙΙ 
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«1» Πίνακας Περιεχοµένου Φακέλων Προσφοράς. 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 

 

Β - 1 - 1 

 

       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       22 Απρ 21 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΟ Φ.604/33/284250/Σ.901 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ1 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται µε το άρθρο 79 του 
ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σηµειώνεται ότι ΕΕΕΣ υποβάλλουν και οι τρίτοι φορείς στις 
ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας και το οποίο είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο από τον εκδότη τους. 

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

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

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ2 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

1. Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4 του παραρτήµατος «Β». 

2. ∆ήλωση Επιχειρηµατικής Μονάδας και Τόπου Εγκατάστασης της όπου έχει παραχθεί το 
προσφερόµενο προϊόν 

3. Χρόνος Παράδοσης / Ολοκλήρωσης Συµβατικού Αντικειµένου 

4. Τόπος Παράδοσης Συµβατικού Αντικειµένου 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την αποδοχή της ρήτρας Κωδικοποίησης Υλικών σύµφωνα µε τους Ειδικούς 
Όρους της παρούσας (Παράρτηµα «Γ»). 
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 Αναλυτικά ως παράγραφος 3 του Παραρτήµατος «Β» 
2
 Αναλυτικά ως παράγραφος 4 του Παραρτήµατος «Β» 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ3 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

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

α. Χρόνος ισχύος της προσφοράς 

β. Επιθυµητός τρόπος πληρωµής (βλ. Παράρτηµα «Β») 

γ. Επιθυµητό ποσοστό χορήγησης προκαταβολής 

δ. ΑΦΜ / ∆ΟΥ υπαγωγής 

ε. Τραπεζικό Ίδρυµα / ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ4 

Α/Α ∆ικαιολογητικό 

(i)Οι Έλληνες Πολίτες  

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

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

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

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

5. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν 

                                                      
3
 Αναλυτικά ως παράγραφος 5 του Παραρτήµατος «Β» 
4
Αναλυτικά ως παράγραφος 9 του παραρτήµατος «Β» 
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από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής των πράξεων 
επιβολής προστίµων της παραγράφου 2γ του άρθρου 73 του ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

(ii) Αλλοδαποί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή 
του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού 
φορέα, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16. 

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

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

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

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

(iii) Νοµικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ΄ αντιστοιχία και για τις 
Α.Ε τα δικαιολογητικά παραγράφου 9.5 του παραρτήµατος «Β») και ειδικότερα: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη 
απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του 
ν.4412/16.  

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

3. Για τις συµβάσεις άνω του 1.000.000,00 ευρώ δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών
5
, 

εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας 

                                                      
5 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996. 
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εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. 

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

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό 
των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή 
κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των 
µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης 
των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν 
δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί 
δεν της είναι γνωστοί. 

 

Παρατηρήσεις: 

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

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

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

(ιι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν 
επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δηµόσιες υπηρεσίες  
και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14. 

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

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

 (v). Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του 
νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής 
(πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

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

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

(3) Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς να λάβουν υπόψη τις αναλυτικές 
οδηγίες υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών που περιγράφονται στο 
Παράρτηµα «Β». 

 

 

     Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

            Επιτελής Ε2-ΙΙ 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       22 Απρ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ 
Φ.604/33/284250/Σ.901 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 1. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα προς προµήθεια είδη, θα καλύψουν ανάγκες του Κεντρικού Σταθµού 
Αυτοκίνητων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) του ΠΝ. 

 

 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Τα προς προµήθεια είδη και τα υλικά/εξοπλισµός/µέρη αυτών, να είναι 
µεταχειρισµένα και σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή. 

 

 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

  3.1 Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Ε» της παρούσας (ΠΕ∆-Α-00864, 
«ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  50 – 55 ΘΕΣΕΩΝ»). 

  3.2 Καθόσον για τις ανάγκες της παρούσας προµήθειας χρησιµοποιείται 
ΠΕ∆ που έχει εκπονηθεί και εγκριθεί από το ΓΕΣ, αναφορικά µε τις απαιτήσεις 
παρακάτω παραγράφων στην ΠΕ∆-Α-00864 «Μεταχειρισµένο λεωφορείο 50 - 55 
θέσεων», ως Παράρτηµα «Ε» της παρούσας, ορίζονται τα ακόλουθα: 

   3.2.1 Η απαίτηση στην παρ. 4.2.2, που αναφέρεται στο δελτίο τεχνικού 
ελέγχου ΚΤΕΟ, το οποίο να έχει εκδοθεί τους δύο τελευταίους µήνες πριν την 
υπογραφή εκτελεστικής σύµβασης. 

   3.2.2 Η απαίτηση της παρ. 4.2.3, που αναφέρεται στην ηλικία του 
οχήµατος,  να µην υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη από την πρώτη ηµέρα 
κυκλοφορίας του, πριν την υπογραφή εκτελεστικής σύµβασης. 

   3.2.3 Η απαίτηση της παρ. 4.5.3.3.2, που αναφέρεται στα ελαστικά 
επίσωτρα, αυτά να είναι παραγωγής εντός δύο (2) ετών πριν την υπογραφή 
εκτελεστικής σύµβασης (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

   3.2.4 Οι απαιτήσεις των παρ. 4.5.3.7.1 που αναφέρεται στους 
συσσωρευτές, να είναι τοποθετηµένοι εντός ενός (1) έτους πριν την υπογραφή 
εκτελεστικής σύµβασης και να είναι οι προβλεπόµενοι από τον κατασκευαστή. 

   3.2.5 Η απαίτηση της παρ. 4.5.1.3, που αφορά στην βαφή επιθυµητό είναι 
όπως τα προσφερόµενα οχήµατα να είναι λευκής, γκρί, µπλέ, είτε µαύρης 
απόχρωσης. 

   3.2.6 Επίσης ως τόπος παράδοσης, τόπος παροχής της απαιτούµενης 
εκπαίδευσης, τόπος κατάθεσης των αναλυτικών σχεδίων, κατάλογος 
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εξουσιοδοτηµένων συνεργείων, Υπηρεσίες Κωδικοποίησης  κ.λ.π. που αφορούν 
στην ΠΕ∆, ορίζεται ο ΚΣΑΝ (Κεντρικός Σταθµός Αυτοκινήτων Ναυτικού) στον ν. 
Αττικής. 

  3.3 Οι προσφέροντες θα δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά την 
επιχειρηµατική µονάδα στην οποία έχει κατασκευασθεί το προσφερόµενο προϊόν, 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της1. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 4. ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Το συµβατικό αντικείµενο θα παραδοθεί µε τον όρο DDP (Incoterms 2010) στον 
τόπο παράδοσης που περιγράφεται στο Παράρτηµα «Α» της παρούσας 
∆ιακήρυξης. 

 

 5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

  5.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το συµβατικό αντικείµενο το 
αργότερο εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή της εκάστοτε εκτελεστικής 
Σύµβασης. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του συµβατικού αντικειµένου µπορεί 
να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, 
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το 
αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

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

  5.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 
προµήθεια, τον φορέα προορισµού και την επιτροπή παραλαβής, για την 
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το συµβατικό αντικείµενο, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε (τµηµατική) παράδοση του 
συµβατικού αντικειµένου στην αποθήκη του φορέα προορισµού, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στον Επιχειρησιακό Φορέα αποδεικτικό, θεωρηµένο 
από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία 
παράδοσης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της 
οποίας παραδόθηκε. 

 

 6. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ – ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Ισχύουν οι προβλέψεις της Τεχνικής Προδιαγραφής του Παραρτήµατος «Ε» της 
παρούσας και σύµφωνα µε το άρθρο 214 του ν. 4412/2016. 

 

 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

                                                      
1
 Άρθρο 94 του ν. 4412/16 
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  7.1 Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από επιτροπή 
που θα συγκροτηθεί µε µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 
έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

  7.2 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων που τυχόν απαιτηθούν θα 
βαρύνει τον ανάδοχο. 

  7.3 Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους 
συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε 
παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 
του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές 
(πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) υποβάλλονται στον Επιχειρησιακό Φορέα 
(ΓΕΝ/Γ2) και κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή (ΓΕΝ/Ε2) και στους 
αναδόχους. 

  7.4 Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της 
συµβατικής τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια 
επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή 
αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε 
τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄έφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 
8 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016. Το αποτέλεσµα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι 
υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να 
ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα 
αποτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

  7.5 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής πραγµατοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την 
παράδοση τους στον φορέα προορισµού. 

  7.6  Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου απαιτείται η 
προσκόµιση των ακόλουθων: 

   α. Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 του κατασκευαστή 

   β. Certificate of Conformity 

   γ. Certificate of Origin (Πιστοποιητικό ταξινόµησης για οχήµατα) 

   δ. Συνοδευτικά έγγραφα (Packing Lists). 

 

 8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  8.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της 
συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, 
µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
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  8.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η 
προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 
1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος 
και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

  8.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

 9. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

  9.1 Όπως ορίζεται στο Παράρτηµα «Ε» (Απαιτήσεις και Τεχνικές 
Προδιαγραφές). 

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

  9.3 Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, 
προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του 
αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο 
αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου.  

  9.4 Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της 
εγγυηµένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 
συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να 
προτείνει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 

 

 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

  10.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος 
καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 
73 και 74 του ν.4412/16, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη 
σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αµφοτεροβαρών συµβάσεων.  

  10.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, οµοίως, να καταγγείλει µονοµερώς τη 
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σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

  10.3 Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, 
µειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να 
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου 
αναδόχου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που 
είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

  10.4 Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 133 του 
ν.4412/16. 

 

 11. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τα άρθρα 210 έως 212 του ν.4412/16. 

 

 12. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ  

∆εν προβλέπεται για την παρούσα διαδικασία. 

 

 13. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

∆εν απαιτείται στο παρόν στάδιο η δέσµευση πίστωσης. 

 

 14. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 

Η προµήθεια υπόκειται στις κάτωθι, υπέρ τρίτων κρατήσεις, αναλόγως πηγής 
χρηµατοδότησης (Θα καθοριστεί πριν την ανάθεση της εκάστοτε εκτελεστικής 
σύµβασης): 

  14.1 Πιστώσεις από Λειτουργικό Π/Υ (ΑΑΥ): 

  α. ΜΤΝ             : 4% 

  β. ΕΛΟΑΝ            : 2% 

  γ. Χαρτόσηµο (3% επί ΜΤΝ)       : 0,12% 

  δ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΜΤΝ)  : 0,024% 

  ε. ΑΕΠΠ            : 0,06% 

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

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

  η. ΕΑΑ∆ΗΣΥ           : 0,07% 

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

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

  Σύνολο:             : 6,27868% 

  14.2 Πιστώσεις Π∆Ε: 
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  α. ΑΕΠΠ        : 0,06% 

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

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

  δ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ        : 0,07% 

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

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

   Σύνολο        :0,13468 % 

 

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

 

 15. ∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

∆εν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για µέρος του προς προµήθεια 
συµβατικού αντικειµένου. 

 

 16. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει ποιοτικά να πληρούν τα παρακάτω 
κριτήρια: 

  α. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που είναι 
εγκατεστηµένα ή 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 και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το 
ν.2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή 
συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. 

  β. Να είναι εγγεγραµµένοι στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασης του, 
προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση ή δήλωση. 

  γ. Οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει αναφορικά µε την τεχνική και  
επαγγελµατική ικανότητα να προσκοµίσουν κατάλογο των πωλήσεων που 
εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενος από αντίστοιχα 
πρωτόκολλα ποιοτικής παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 

 17. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

∆εν απαιτείται. 

 

 18. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Για την παρούσα σύµβαση απαιτούνται οι εξής εγγυητικές επιστολές: 
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  α. «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο», το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συµφωνίας-πλαίσιο ή του 
τµήµατος της συµφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσµεύεται ισόποσα 
και αναλόγως, κατ' έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της 
συµφωνίας-πλαίσιο, η οποία θα κατατεθεί από τον οικονοµικό φορέα (ανάδοχο) 
στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, κατά την υπογραφή της συµφωνίας 
πλαίσιο. 

  β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσο µε ποσοστό 5%, επί της 
συνολικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύµβασης και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) µηνών 
πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης, η οποία θα κατατεθεί από τον 
οικονοµικό φορέα (ανάδοχο) στον οποίο κατακυρωθεί η συµφωνία πλαίσιο, κατά 
την υπογραφή των εκτελεστικών συµβάσεων. 

  γ. Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου θα παρασχεθεί από τον 
ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 5% επί της τιµής αυτού 
(άνευ ΦΠΑ). Η ανωτέρω εγγύηση να είναι διάρκειας δώδεκα (12) µηνών µε ισχύ 
από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. Η εν λόγω εγγύηση επιστρέφεται 
στον ανάδοχο στο σύνολό της µετά την λήξη της χρονικής περιόδου καλής 
λειτουργίας των υλικών και την αποκατάσταση τυχόν ελαττωµάτων ή ζηµιών. 

 

 19. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

  19.1 Η χώρα µας ως µέλος του ΝΑΤΟ υποχρεούται να συµµετέχει στο 
Σύστηµα Κωδικοποίησης Υλικών του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ CodificationSystem-NCS), το 
οποίο µεταξύ άλλων αφορά στην απόδοση ενός µοναδικού αριθµού Ονοµαστικού 
(NATOStockNumber-NSN) σε κάθε υλικό που προµηθεύονται οι Ένοπλες 
∆υνάµεις.2 Κατόπιν αυτού, απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προµήθεια 
ειδών/υλικών που δεν είναι ήδη κωδικοποιηµένα. 

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

«ΡΗΤΡΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

   1.  Σ’ αυτή τη Ρήτρα: 

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

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

                                                      
2
 Α∆ Φ. 081/1/33315/Σ.9521/25 Μαι 20/ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΑΕΕ/∆ΑΩ∆Π 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 

 

Γ - 8 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

   8. Τα τεχνικά δεδοµένα για την Κωδικοποίηση πρέπει  να περιλαµβάνουν 
το όνοµα και την διεύθυνση της Αρχής(ων) Ελέγχου του σχεδιασµού, τον αριθµό 
σχεδίου ή partnumber(s) του υλικού(ων), αριθµούς συσχέτισης 
προτύπων/προδιαγραφών και ονοµασίες των υλικών εάν αυτά τα στοιχεία δεν 
έχουν παρασχεθεί στον προτεινόµενο κατάλογο ανταλλακτικών (RSPL) που δίδεται 
στην αρχική φάση έτσι ώστε οι συµβαλλόµενοι να µην παραπλανηθούν. 
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   9. Εάν ο συµβαλλόµενος ή προµηθευτής έχει εκ των προτέρων παράσχει 
τεχνικά δεδοµένα για την κωδικοποίηση για οποιοδήποτε από τα υλικά που 
περιέχονται σ’ αυτό το συµβόλαιο στην αιτούσα Αρχή Κωδικοποίησης, πρέπει να 
επισηµάνει και να υποδείξει σε ποιό NCB/Αρχή Κωδικοποίησης έχουν υποβληθεί. 
∆ε χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλλει εκ νέου στοιχεία που έχουν 
ήδη υποβληθεί. 

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

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

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

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

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

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

    (2) Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή – υποκατασκευαστή. 

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

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

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

   δ. Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην αρµόδια ΑΥΚΥ τα 
ανωτέρω απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ηµερών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και σε κάθε περίπτωση όχι µετέπειτα από 
την παρέλευση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προµήθεια 
ειδών/υλικών. 
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  19.5 Για τα είδη/υλικά της σύµβασης που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί, οι 
οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται: 

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

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

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

 

 20. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής προσφοράς 
λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73 
(Α’ 114//28-5-73), που αφορά στη µη χρησιµοποίηση σαν άµεσο ή έµµεσο 
αντιπρόσωπό τους µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ε∆, 
εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του. 

 

 

     Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

       Επιτελής Ε2-ΙΙ 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       22 Απρ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΟ 
Φ.604/33/284250/Σ.901 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

 Α. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία1) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: �����������.. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα2)............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα3) ......................................... 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ������.. ποσού �������.��. ευρώ4. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως  

µέχρι του ποσού των ευρώ  ����������5 υπέρ του  

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

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

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

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

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

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................�������������..6 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

                                                      
1
 Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν.4412/16  

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

4
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο 
χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και 
σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
5
   ο.π. υποσ. 3. 

6  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.....................................................1της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος 
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος 
σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............2 

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

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 3 από 
την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την �������������������.. 4.  

ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας 
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

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

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την 
παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της5.  

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε6. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                      
1
  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ.  

2
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της 

∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, 

συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
3
  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

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

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης  
5  Άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
6  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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 Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

Ηµεροµηνία έκδοσης    �����������.. 

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

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

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

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ���������������������������..4 

υπέρ του:  

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

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

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

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

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

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος 
σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / 
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....�.    ηµέρες7 από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

                                                      
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

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

4
  Όπως υποσηµείωση 3. 

5
 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η 
σχετική σύµβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
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Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύµβασης8) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

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

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                      
8  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 

χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό 
ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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 Γ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ����������.. 

Κατάστηµα                ����������. 

(∆/νση οδός –αριθµός TKfax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   ������ 

        ΕΥΡΩ. ������������ 

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

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

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

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

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

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

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

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

     Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

       Επιτελής Ε2-ΙΙ 
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1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Η παρούσα προδιαγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά, τις ελάχιστες απαιτήσεις υποστήριξης και τους 
ελέγχους παραλαβής για την προµήθεια µεταχειρισµένου λεωφορείου 50 - 55 
θέσεων καθηµένων επιβατών. 
 
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

2.1 Νοµοθεσία 

2.1.1 Π∆ 57/10 (ΦΕΚ97/Α’/25-6-10): Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 
95/16/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.1.2 Π∆ 81/2011 (ΦΕΚ 197/Α/9-9-2011): Τροποποίηση του Π.∆. 
57/2010 (ΦΕΚ97/Α’) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2009/127/ΕΚ 

2.1.3 Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά µε τα µηχανήµατα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.1.4 Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Σεπτεµβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση 
των µηχανοκίνητων οχηµάτων, των ρυµουλκουµένων τους και των συστηµάτων, 
κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται 
για τα οχήµατα αυτά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.1.5 Κανονισµός (ΕΚ) 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και 
γενικής ασφαλείας των µηχανοκίνητων οχηµάτων, των ρυµουλκουµένων τους και 
των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων 
που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά. 

2.1.6 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 σχετικά µε την έγκριση τύπου 
µηχανοκινήτων οχηµάτων που αφορά στις εκποµπές από ελαφρά επιβατηγά και 
εµπορικά οχήµατα (Euro 5 και Euro 6) και στην πρόσβαση σε πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης οχηµάτων. 

2.1.7 Κανονισµός (ΕΚ) 595/2009 σχετικά µε την έγκριση τύπου των 
µηχανοκίνητων οχηµάτων, που αφορά στις εκποµπές των βαρέων 
επαγγελµατικών οχηµάτων (EURO VI). 

2.1.8 Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992, 
σχετικά µε την εγκατάσταση και τη χρήση διατάξεων περιορισµού της ταχύτητας 
σε ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων µε κινητήρα στην Κοινότητα, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.1.9 Οδηγία 1999/99/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1999 για 
την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε την ισχύ του κινητήρα των µηχανοκινήτων οχηµάτων. 

2.1.10 Οδηγία 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1999, 
για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 
 

 

Ε - 6 

 

Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών – µελών, που 
αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατµίσεως των 
οχηµάτων µε κινητήρα. 

2.1.11 Κανονισµός (ΟΗΕ)  ECE R29, Road Vehicles Cabin Safety Tests. 

2.1.12 Κανονισµός (ΕΕ) 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά µε την ηχοστάθµη των 
µηχανοκίνητων οχηµάτων και την αντικατάσταση των σιγαστήρων τους, την 
τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 
70/157/ΕΟΚ µε τµηµατική εφαρµογή από 1/7/2016, 1/7/2019 (Παράρτηµα ΙΙ, 
§3.1.1) και 1/7/2027 (παράρτηµα XI µέρος Β). 

2.1.13 Υ.Α. 37492/1795/2003, Καθορισµός τύπων και τεχνικών 
προδιαγραφών λεωφορείων για την ταξινόµηση και την κυκλοφορία τους ως 
αστικών, υπεραστικών και ηµιαστικών. 

2.1.14 Υ.Α. 37498/1560/2003 Τροποποίηση της ΚΥΑ 1386/74/99 (Β 86), 
Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/12/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης 
Ιανουαρίου 1998 για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 
71/320/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών – 
µελών, που αφορούν στην πέδηση ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων και των 
ρυµουλκουµένων τους. 

2.1.15 Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999), Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ν.2696/1999 έχει τροποποιηθεί 
από το Ν.3542 (ΦΕΚ 50/Α΄/02.03.2007). 

2.1.16 Υ.Α. 50292/3549/08/2009 (ΦΕΚ 272/Β΄/16.2.2009), Εφοδιασµός 
των οχηµάτων µε φορητούς πυροσβεστήρες. 

2.1.17 Υ.Α. H-2347/555/78/1978 (ΦΕΚ 123/Β΄/15.2.1978), Περί 
εφοδιασµού των αυτοκινήτων µε κιβώτιο που θα περιέχει υγειονοµικό υλικό 
πρώτων βοηθειών. 

2.1.18 ΑΕCTP 200, Environmental Conditions. 

2.1.19 Κανονισµός (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Νοεµβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες 
συµβάσεις (CPV)(1) και ιδίως του άρθρου 2. 
 
2.2 Πρότυπα 

2.2.1 ISO 1585, «Engine Test – Road Vehicles Net Power». 

2.2.2 FED-STD-595, «Colors used in Government procurement». 

2.2.3 ΕΝ ISO 9001, «Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας- Απαιτήσεις». 

2.2.4 DIN VG 74059, «Drawbar Eye for Trailers. Dimensions, Mark of 
Conformity». 

2.3 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν 
µέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα στα οποία δεν αναγράφεται 
το έτος έκδοσης, εννοείται η τελευταία έκδοση, συµπεριλαµβανοµένων των 
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής µε 
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µνηµονευόµενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση 
ικανοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

3.1 Το όχηµα, που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή ανήκει, 
σύµφωνα µε τη συµµαχική κωδικοποίηση ΝΑΤΟ κατά AcodP-2/3, στην κλάση 
(Group class) 2310  «Αυτοκινούµενα οχήµατα επιβατών». 

3.2 Ο κωδικός CPV για το εν λόγω όχηµα, µε βάση τον Κανονισµό 
213/2008/ΕΚ, είναι ο 34121000-1, µε την περιγραφή «Λεωφορεία και πούλµαν». 
 
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.1 Ορισµός 

 Το υπό προµήθεια µεταχειρισµένο λεωφορείο θα πρέπει να είναι 
κατάλληλων διαστάσεων για την άνετη και ασφαλή µεταφορά πενήντα (50) έως 
πενήντα πέντε (55) καθηµένων επιβατών. 
 
4.2 Γενικές Απαιτήσεις - Χαρακτηριστικά Επιδόσεων 

4.2.1 Να συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα και βεβαιώσεις, που 
απαιτούνται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την νοµοθεσία.  

4.2.2 Να διαθέτει δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, το οποίο να έχει εκδοθεί 
τους δύο τελευταίους µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των 
δικαιολογητικών του διαγωνισµού. Στο δελτίο δεν θα πρέπει να έχουν καταγραφεί 
ελλείψεις ή παρατηρήσεις.  

4.2.3 Η ηλικία του οχήµατος, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης 
των δικαιολογητικών του διαγωνισµού, να µην υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη 
από την πρώτη ηµέρα κυκλοφορίας του (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

4.2.4 Τα διανυθέντα χιλιόµετρα του οχήµατος να µην υπερβαίνουν τα 
800.000 χλµ (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

4.2.5 Να έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή 
συντηρήσεις και να συνοδεύεται από πρωτότυπο βιβλίο συντήρησης, στο οποίο 
να φαίνεται το πλήρες ιστορικό συντηρήσεων και επισκευών του, από την πρώτη 
ηµέρα κυκλοφορίας του. 

4.2.6 Να µην έχει υποστεί τροποποίηση, που δεν είναι εγκεκριµένη από 
τον κατασκευαστή του οχήµατος. Πιθανή αντικατάσταση ενός συγκροτήµατος, 
υποσυγκροτήµατος ή εξαρτήµατος του οχήµατος να έχει γίνει µε αντίστοιχο 
γνήσιο ή εγκεκριµένο από τον κατασκευαστή και να είναι καταγεγραµµένη στο 
πρωτότυπο βιβλίο συντήρησης. 

4.2.7 Να είναι ικανό να µεταφέρει µε ασφάλεια και χωρίς πρόβληµα 
πενήντα (50) έως πενήντα πέντε (55) καθήµενους επιβαίνοντες µε τις αποσκευές 
τους (10 kg ανά επιβάτη), σε πάσης φύσεως οδικό δίκτυο µε ταχύτητα 100km/h 
για απόσταση 500km τουλάχιστον. Ο υποψήφιος προµηθευτής στην τεχνική 
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προσφορά να αναφέρει τον ακριβή αριθµών των καθηµένων επιβατών (χωρίς τον 
οδηγό και συνοδηγό). 

4.2.8 Η µέγιστη ικανότητα ανάβασης µε πλήρες φορτίο, να είναι 
τουλάχιστον 30%, σε ονοµαστικές στροφές κινητήρα (µέγιστη ροπή), µε την 
πρώτη ταχύτητα. 

4.2.9 Η µέγιστη ταχύτητα κίνησης του λεωφορείου να περιορίζεται µε 
ειδική διάταξη, στα 100km/h. 

4.3 ∆υνατότητα Συντήρησης 

4.3.1 Ο υποψήφιος προµηθευτής στην προσφορά του να δηλώνει ότι για 
το συγκεκριµένο όχηµα υπάρχει η δυνατότητα επισκευής και συντήρησης, είτε 
από τον ίδιο, είτε από κατάλληλο συνεργείο. 

4.3.2 Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνεται κατάλογος κατάλληλων  
συνεργείων στην Ελλάδα, µε διευθύνσεις και αριθµούς τηλεφώνων. 

4.3.3 Στην τεχνική προσφορά να περιλαµβάνεται έγγραφη βεβαίωση στην 
οποία να αναγράφονται τα χρονικά ή χιλιοµετρικά διαστήµατα της 
προγραµµατισµένης περιοδικής συντήρησης του λεωφορείου, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή (βαθµολογούµενο κριτήριο). 

4.4 Περιβάλλον 

4.4.1 Φυσικό Περιβάλλον  

 Σε συµµόρφωση µε την ΑΕCTP 200, απαιτείται να είναι δυνατή η 
συνεχής και οµαλή λειτουργία του λεωφορείου (κινητήρας, σύστηµα κλιµατισµού) 
σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος από –21,6ο C έως + 48ο C. 

4.4.2 Τεχνητό Περιβάλλον 

 Ικανό να κινείται ασφαλώς σε οδικό δίκτυο από άσφαλτο και κάτω 
από δυσµενείς καιρικές συνθήκες, µε εξασφαλισµένη την προβλεπόµενη ηχητική, 
θερµική µόνωση και στεγανότητα, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία 
(παράγραφοι 2.1.10 και 2.1.12). 

4.5 Σχεδιασµός και Κατασκευή 

4.5.1 Πλαίσιο-Αµάξωµα  

4.5.1.1 Να συµµορφώνεται µε την Οδηγία της παραγράφου 2.1.4, τον 
Κανονισµό της παραγράφου 2.1.5, την Υ.Α. της  παραγράφου 2.1.13 (για 
υπεραστικά λεωφορεία) και την ΕCE R29 ως προς την κατασκευή, µε επιθυµητή 
την παράθεση τεκµηρίων επιπέδου ασφαλείας (πχ EURO NCAP).  

4.5.1.2 Το πλαίσιο να µην έχει ρωγµές, προσθήκες, συγκολλήσεις, 
οξειδώσεις και παραµορφώσεις. 

4.5.1.3 Η εξωτερική βαφή του οχήµατος να είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς 
οξειδώσεις, φουσκώµατα, χτυπήµατα και βαθουλώµατα.  

4.5.1.4 Η επιβίβαση στο διαµέρισµα των επιβατών να γίνεται µε δύο (2) 
µηχανοκίνητες θύρες στη δεξιά πλευρά του οχήµατος, των οποίων η λειτουργία 
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να ελέγχεται από τη θέση του οδηγού, µε ηλεκτρικό ή ηλεκτροπνευµατικό 
σύστηµα ανοίγµατος (µε αντίστοιχη δυνατότητα µηχανικού/χειροκίνητου 
χειρισµού σε περίπτωση αστοχίας των ανωτέρω συστηµάτων). Η εµπρόσθια 
θύρα επιβατών να διαθέτει δυνατότητα εξωτερικού χειρισµού µε κατάλληλο 
κοµβίο σε µη εµφανή θέση. Οι θύρες και οι υαλοπίνακές τους να είναι σε άριστη 
κατάσταση. Το σύστηµα ανοίγµατός τους να λειτουργεί κανονικά χωρίς 
αποκλίσεις, οι θύρες να ανοίγουν και να κλείνουν πλήρως και να εξασφαλίζουν 
απόλυτη υδατοστεγανότητα.  

4.5.1.5 Για την πρόσβαση στη θέση του οδηγού να υπάρχει θύρα και 
κατάλληλα σκαλοπάτια στην εµπρόσθια αριστερή πλευρά. Η θύρα του οδηγού να 
διαθέτει ανοιγόµενο παράθυρο. Η θύρα του οδηγού και το παράθυρό της να είναι 
σε άριστη κατάσταση. Το σύστηµα ανοίγµατός της να λειτουργεί κανονικά χωρίς 
αποκλίσεις, η θύρα να ανοίγει και να κλείνει πλήρως και  να εξασφαλίζει απόλυτη 
υδατοστεγανότητα. 

4.5.1.6 Ο θάλαµος επιβατών να παρέχει υδατοστεγανότητα, µε ελαστικά 
παρεµβύσµατα υψηλής ποιότητας, όπου απαιτείται. Τα ελαστικά παρεµβύσµατα 
να είναι σε άριστη κατάσταση και µε  απόλυτη εφαρµογή. 

4.5.1.7 Ο ανεµοθώρακας και τα πλευρικά παράθυρα να είναι 
κατασκευασµένα από κρύσταλλα ασφαλείας. Ο ανεµοθώρακας να είναι 
θερµαινόµενος και να υπάρχει σύστηµα καθαρισµού του µε παροχή νερού υπό 
πίεση, ηλεκτρική αντλία, ακροφύσια και υαλοκαθαριστήρες, τα οποία να 
λειτουργούν χωρίς βλάβες ή φθορές. Ο ανεµοθώρακας και όλα τα πλευρικά 
παράθυρα, καθώς και οι στεγανοποιήσεις των υαλοπινάκων, να είναι σε άριστη 
κατάσταση, χωρίς ρωγµές ή άλλες ατέλειες. 

4.5.1.8 Τα πλευρικά παράθυρα των επιβατών να είναι σταθερά µη 
ανοιγόµενα,  µε θερµοακουστική µόνωση. Η συναρµογή τους να τα καθιστά 
εντελώς αθόρυβα σε κραδασµούς του αµαξώµατος και να είναι εκ κατασκευής 
σκιασµένα. Οι υαλοπίνακες να είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς ρωγµές ή άλλες 
ατέλειες. Να φέρουν εσωτερικά αντιηλιακά παραπετάσµατα ρυθµιζόµενα, είτε 
κλασσικά (τύπου κουρτίνας), είτε µε αυτόµατη επαναφορά (roll tops). Τα 
αντιηλιακά παραπετάσµατα να είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς σκισίµατα και να 
λειτουργούν κανονικά σε όλα τα παράθυρα. 

4.5.1.9 ∆ύο παράθυρα, ένα σε κάθε πλευρά του λεωφορείου, θα 
αποτελούν τις εξόδους κινδύνου µε ανάλογη ειδική σήµανση και σφυρί θραύσης 
κρυστάλλων.  

4.5.1.10 Να υπάρχουν έξι (6) συνολικά έξοδοι (θύρες, παράθυρα, 
καταπακτές εξόδου), οι οποίες να λειτουργούν κανονικά χωρίς προβλήµατα, 
βλάβες ή φθορές. 

4.5.1.11 Τα καθίσµατα των επιβατών να είναι ανακλινόµενα, να φέρουν 
ζώνες ασφαλείας τουλάχιστον δύο σηµείων, πλευρικά υποστηρίγµατα χεριών 
(υφαγκόνια) και υποστήριγµα κεφαλής. Να είναι τοποθετηµένα δεξιά και 
αριστερά, µε διάδροµο µεταξύ τους, προκειµένου οι επιβάτες να έχουν µέτωπο 
προς τη φορά κίνησης. Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών σειρών καθισµάτων 
και η κατασκευή τους πρέπει να εξασφαλίζουν άνεση στους επιβάτες. Ο 
υποψήφιος προµηθευτής να καταθέσει σχεδιάγραµµα θέσεων (κάτοψη) µε τις 
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αποστάσεις µεταξύ των καθισµάτων και τις διαστάσεις αυτών (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). Οι µηχανισµοί ανάκλισης να είναι σε άριστη κατάσταση και οι ζώνες 
ασφαλείας όλων των καθισµάτων να λειτουργούν κανονικά, χωρίς να 
παρουσιάζουν προβλήµατα. Η επένδυση όλων των καθισµάτων των επιβατών 
να είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς σκισίµατα και ρυπαρότητα από έντονη ή κακή 
χρήση.  

4.5.1.12 Το κάθισµα του οδηγού να είναι σε άριστη κατάσταση, ανατοµικό, 
ρυθµιζόµενο (καθ’ ύψος, εµπρός – πίσω, ανάκλιση πλάτης), προκειµένου να 
εξασφαλίζεται άνετη οδήγηση. Η επένδυση του καθίσµατος του οδηγού να είναι 
σε καλή κατάσταση, χωρίς σκισίµατα και ρυπαρότητα από έντονη ή κακή χρήση.  
Να διαθέτει υποστήριγµα κεφαλής (προσκέφαλο) και ζώνη ασφαλείας τριών 
σηµείων, η οποία να λειτουργεί κανονικά, χωρίς να παρουσιάζει πρόβληµα.  

4.5.1.13 Η θέση του οδηγού να είναι εφοδιασµένη µε εσωτερικό καθρέπτη 
και εξωτερικούς θερµαινόµενους καθρέπτες δεξιά και αριστερά, σκιάδια 
ανεµοθώρακα και θήκες µικροαντικειµένων στη πόρτα. Τα σκιάδια ανεµοθώρακα 
να είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς σκισίµατα και να λειτουργούν κανονικά. 

4.5.1.14 Να υπάρχουν ράγες ασφαλείας ή ράφια, για τοποθέτηση µικρών 
αποσκευών, κατά µήκος της καµπίνας, άνωθεν τουλάχιστον της µίας πλευράς. Οι 
ράγες ασφαλείας ή τα ράφια να είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς στρεβλώσεις ή 
ρωγµές, λόγω υπερβολικής ή κακής χρήσης. 

4.5.1.15 Το δάπεδο να είναι κατασκευασµένο από υλικό υψηλής αντοχής και 
να έχει προστατευτικό αντιολισθητικό τάπητα (επένδυση) µε υψηλή αντοχή στην 
πλύση, επιµελώς τοποθετηµένο. Η επιφάνεια του δαπέδου να είναι σε καλή 
κατάσταση, χωρίς σκισίµατα και ρυπαρότητα από έντονη ή κακή χρήση.  

4.5.1.16 Για τη µεταφορά των αποσκευών το λεωφορείο να διαθέτει ένα (1) 
τουλάχιστον ξεχωριστό διαµέρισµα αποσκευών, του οποίου το εξωτερικό 
κάλυµµα να κλειδώνει µε ασφάλεια. Στην προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή 
και συγκεκριµένα στο Φ. Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθµησης, να 
αναφέρεται η χωρητικότητα του διαµερίσµατος αποσκευών. Ο χώρος των 
αποσκευών να είναι καθαρός και το κάλυµµά του να κλείνει πλήρως, µε ασφάλεια 
και να εξασφαλίζει πλήρη υδατοστεγανότητα. Ο σκελετός του δεν πρέπει να 
παρουσιάζει οξειδώσεις και ρωγµές . 

4.5.2 Βάρη, διαστάσεις 

4.5.2.1 Ωφέλιµο φορτίο ανά επιβάτη: ≥ 85 kg (βαθµολογούµενο κριτήριο). 
Ως ωφέλιµο φορτίο ορίζεται η µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα του έµφορτου 
οχήµατος µείον τη µάζα του οχήµατος έτοιµου προς λειτουργία, πού 
περιλαµβάνει υγρά, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό. 

4.5.2.2 Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος: 15  – 21 t 
(βαθµολογούµενο κριτήριο). 

4.5.2.3 Όγκος διαµερισµάτων αποσκευών ανά επιβάτη: ≥ 50 λίτρα 
(βαθµολογούµενο κριτήριο).    

4.5.2.4 Στην τεχνική προσφορά να δηλώνονται επίσης: 

4.5.2.4.1 Εξωτερικές διαστάσεις οχήµατος. 
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4.5.2.4.2 ∆ιαστάσεις διαµερίσµατος επιβατών, συµπεριλαµβανοµένων των 
διαστάσεων θυρών και παραθύρων. 

4.5.2.4.3 Μεταξόνιο. 

4.5.2.4.4 Μετατρόχια. 

4.5.2.4.5 Γωνία προσέγγισης (approach angle), γωνία φυγής (departure 
angle) και εδαφική ανοχή. 

4.5.2.4.6 Άλλα στοιχεία, κατά την κρίση του υποψήφιου προµηθευτή (πχ. 
διαστάσεις προβόλων, µέγιστο βάρος αξόνων). 

4.5.3 Υλικά / Εξαρτήµατα  

4.5.3.1 Κινητήρας - Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου 

4.5.3.1.1 Ο κινητήρας να είναι ατµοσφαιρικός ή µε υπερπληρωτή (Turbo), 
υδρόψυκτος, τετράχρονος πετρελαίου (Diesel), προδιαγραφής τουλάχιστον 
EURO V. Με την τεχνική προσφορά ο υποψήφιος προµηθευτής να υποβάλλει 
φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας. Επιθυµητή είναι η ύπαρξη εναλλάκτη 
(intercooler), εάν το λεωφορείο διαθέτει υπερπληρωτή. Ο κινητήρας να βρίσκεται 
στο πίσω µέρος του οχήµατος και να είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετηµένος, 
προκειµένου να είναι εύκολη η πρόσβαση για τη συντήρηση-επισκευή του.  

4.5.3.1.1.1 Ο κινητήρας να χρησιµοποιεί πετρέλαιο κίνησης οχηµάτων µε 
κωδικό αριθµό ΝΑΤΟ F-54. 

4.5.3.1.1.2 Να χρησιµοποιεί τα λιπαντικά που αναγράφονται στο Παράρτηµα 
«Γ» της STANAG 1135, σε εφαρµογή της STANAG 1414 «Οδηγίες για την 
εξασφάλιση, ότι οι προµηθευτές θα σχεδιάζουν και θα προµηθεύουν νέο 
εξοπλισµό ικανό να χρησιµοποιεί τυποποιηµένα καύσιµα, λιπαντικά και συναφή 
προϊόντα». Σε περίπτωση που το όχηµα παραδίδεται µε πετρελαιολιπαντικά 
διαφορετικά από αυτά που περιλαµβάνει η STANAG 1135, θα πρέπει να είναι 
εφικτή η αντικατάστασή τους µε τα αναγραφόµενα στη STANAG 1135 κατά την 
πρώτη προγραµµατισµένη αλλαγή ορυκτελαίου, χωρίς να απαιτείται διαδικασία 
απόπλυσης.  

4.5.3.1.2 Στην τεχνική προσφορά να αναφέρονται υποχρεωτικά οι καµπύλες 
λειτουργίας ισχύος και ροπής στρέψης, συναρτήσει των στροφών του κινητήρα. 

4.5.3.1.3 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να δοθούν αναλυτικά στις προσφορές - 
µε ποινή αποκλεισµού - ως κατωτέρω : 

4.5.3.1.3.1 Μέγιστη ειδική ισχύς κινητήρα σύµφωνα µε την οδηγία EEC 
1999/99 ή κατά ISO 1585 (�.......  kW  στις ............  rpm). 

4.5.3.1.3.2  Μέγιστη ροπή στρέψης κινητήρα (�.......  Nm  στις ............  rpm). 

4.5.3.1.3.3 Κυλινδρισµός /κυβισµός κινητήρα. 

4.5.3.1.3.4 Σχέση συµπίεσης 

4.5.3.1.3.5 Μέγιστη ταχύτητα (εµπρός). 

4.5.3.1.3.6 Ικανότητα αναρρίχησης µε πλήρες φορτίο. 

4.5.3.1.3.7  Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου. 
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4.5.3.1.3.8 Κατανάλωση καυσίµου. 

4.5.3.1.3.9  Αυτονοµία. 

4.5.3.1.3.10 Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου σε λίτρα. 

4.5.3.1.3.11 Στοιχεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπα, οδηγίες ΕΕ κ.ά.). 

4.5.3.1.4 Με την τεχνική προσφορά να κατατίθεται βεβαίωση µε τις 
αναλυτικές µετρήσεις της µέγιστης συµπίεσης των κυλίνδρων, σε σχέση µε τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή, από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. Όχηµα που 
θα παρουσιάζει απόκλιση ανά κύλινδρο µεγαλύτερη του 5% σε σχέση µε τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή θα απορρίπτεται.  

4.5.3.1.5 Ο κινητήρας να µην παρουσιάζει διαρροές, εξωτερικά ρήγµατα, 
συγκολλήσεις, φθορές ή βλάβες (π.χ ανεβάζει θερµοκρασία). Όχηµα του οποίου 
ο κινητήρας παρουσιάζει τα προαναφερόµενα θα απορρίπτεται από την 
επιτροπή παραλαβής. 

4.5.3.1.6 Η πίεση του λαδιού του κινητήρα να είναι η προβλεπόµενη, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

4.5.3.1.7 Το ψυγείο να µην παρουσιάζει φθορές, µε την κυψέλη του να είναι 
σε άριστη κατάσταση και να µην έχει «νεκρωθεί» κανένα µέρος της. 

4.5.3.2 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

4.5.3.2.1 Κιβώτιο ταχυτήτων 

4.5.3.2.1.1 Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι συγχρονισµένο, έξι (6) τουλάχιστον 
ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και µίας (1) οπισθοπορείας ή αυτόµατο. Η 
ενεργοποίηση του συµπλέκτη να γίνεται είτε µε τη βοήθεια υδραυλικού 
συστήµατος, είτε µε την υποβοήθηση αέρα, κατά προτίµηση (βαθµολογούµενο 
κριτήριο). Στην προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή και συγκεκριµένα στο 
Φ.Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθµησης να αναφέρονται ο τύπος του 
συµπλέκτη που διαθέτει το λεωφορείο και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του 
κιβωτίου ταχυτήτων.  

4.5.3.2.1.2 Το κιβώτιο ταχυτήτων να µην παρουσιάζει διαρροές, φθορές ή 
βλάβες (π.χ αδυναµία εναλλαγής των ταχυτήτων). Όχηµα του οποίου το κιβώτιο 
ταχυτήτων παρουσιάζει τα προαναφερόµενα θα απορρίπτεται από την επιτροπή 
παραλαβής. 

4.5.3.2.2 Κινητήριος άξονας θα είναι ο οπίσθιος, µε µονούς ή διπλούς 
τροχούς. 

4.5.3.3 Τροχοί – Ελαστικά επίσωτρα  

4.5.3.3.1 Τα µεταλλικά τµήµατα των τροχών (ζάντες) του λεωφορείου να είναι 
κατασκευασµένα από χάλυβα µεγάλης αντοχής, ικανά να αντέχουν στο βάρος 
του οχήµατος, των επιβατών και των αποσκευών τους. Να είναι σε καλή 
κατάσταση και να µην εµφανίζουν παραµορφώσεις/ στρεβλώσεις, οξειδώσεις και 
φθορές. 

4.5.3.3.2 Τα ελαστικά επίσωτρα να είναι παραγωγής εντός δύο (2) ετών πριν 
την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών του διαγωνισµού 
(βαθµολογούµενο κριτήριο), ακτινωτά (radial), χωρίς αεροθάλαµο (tubeless), 
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κατάλληλα για βρεγµένο και στεγνό οδόστρωµα και να καλύπτουν τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας 1992/23ΕOΚ και του Κανονισµού 661/2009. ∆εν θα γίνεται δεκτό 
όχηµα µε ελαστικά επίσωτρα παλαιότερα ή µε αναγόµωση. Τα ελαστικά να είναι 
σε καλή κατάσταση και να µην εµφανίζουν σχισµές, καµπές, αυλακώσεις ή 
ρωγµή παρειάς βαθύτερη από επιφανειακή. Ο ενσωµατωµένος δείκτης φθοράς 
του ελαστικού να είναι τουλάχιστον 4mm.  

4.5.3.3.3 Στην τεχνική προσφορά να αναγράφονται υποχρεωτικά οι 
διαστάσεις των τροχών, ο τύπος των ελαστικών, το έτος παραγωγής και το 
εργοστάσιο κατασκευής. 

4.5.3.4 Σύστηµα πέδησης και ευστάθειας 

4.5.3.4.1 Με δύο ανεξάρτητα πνευµατικά κυκλώµατα και δισκόφρενα ή 
συνδυασµό δισκόφρενων και ταµπούρων σε όλους τους τροχούς (Οδηγία 
1991/422/ΕΟΚ).  

4.5.3.4.2 Με µηχανικό χειρόφρενο. 

4.5.3.4.3 Με σύστηµα υποβοήθησης πέδησης [µε επιβραδυντή (retarder) ή 
άλλο σύστηµα (να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά)].  

4.5.3.4.4 Με σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος κατά την πέδηση (ABS) και 
ηλεκτρονικής κατανοµής δύναµης πέδησης (ΕΒD). 

4.5.3.4.5 Ύπαρξη επιπλέον ηλεκτρονικών συστηµάτων ασφαλούς οδήγησης, 
πέραν των προβλεποµένων στην παρούσα προδιαγραφή, να αναφερθούν 
αναλυτικά και λεπτοµερώς στην τεχνική προσφορά. 

4.5.3.4.6 Το σύστηµα πέδησης και ευστάθειας να µην παρουσιάζει διαρροές, 
φθορές ή βλάβες. Όχηµα του οποίου το σύστηµα πέδησης και ευστάθειας 
παρουσιάζει τα προαναφερόµενα θα απορρίπτεται από την επιτροπή 
παραλαβής.  

4.5.3.5 Σύστηµα διεύθυνσης 

4.5.3.5.1 Κατάλληλα σχεδιασµένο, προκειµένου να επιτρέπει στον οδηγό να 
διευθύνει το όχηµα εύκολα, µε ακρίβεια και ασφάλεια. Το σύστηµα ασφάλειας 
που διαθέτει θα πρέπει να διασφαλίζει ότι σε περίπτωση σύγκρουσης το τιµόνι 
δεν θα εµβολίζει τον οδηγό. Στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή 
και συγκεκριµένα στο Φ.Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθµησης, να 
αναφέρεται ο χρησιµοποιούµενος µηχανισµός διεύθυνσης, καθώς και το σύστηµα 
ασφαλείας που διαθέτει.  

4.5.3.5.2 Εφοδιασµένο µε µηχανισµό υποβοηθήσεως (υδραυλικό τιµόνι / 
Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ).  

4.5.3.5.3 Η κολόνα του τιµονιού να είναι ρυθµιζόµενη κατά γωνία κλίσεως και 
κατά προτίµηση καθ’ ύψος. Να διαθέτει µεγάλο εύρος ρυθµίσεων, που θα 
επιτρέπει την άνετη επιβίβαση και αποβίβαση του οδηγού. Στην προσφορά του 
προµηθευτή και συγκεκριµένα στο Φ.Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης 
αρίθµησης, να αναφέρονται οι ρυθµίσεις της κολόνας του τιµονιού.  

4.5.3.5.4 Το σύστηµα του τιµονιού να µην παρουσιάζει διαρροές, ρωγµές και 
συγκολλήσεις. 
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4.5.3.5.5 Το σύστηµα διεύθυνσης να µην παρουσιάζει διαρροές, φθορές ή 
βλάβες. Όχηµα του οποίου το σύστηµα διεύθυνσης παρουσιάζει τα 
προαναφερόµενα θα απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής.  

4.5.3.6 Σύστηµα ανάρτησης 

 Το σύστηµα ανάρτησης να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται η ευστάθεια της πορείας του λεωφορείου σε 
οποιεσδήποτε συνθήκες κίνησης, καθώς και η άνεση των επιβατών του 
λεωφορείου. Στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή και 
συγκεκριµένα στο Φ.Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθµησης, να αναφέρεται 
ο τύπος ανάρτησης, εµπρός και πίσω, που διαθέτει το λεωφορείο. Το σύστηµα 
ανάρτησης να µην παρουσιάζει διαρροές, φθορές ή βλάβες. Όχηµα του οποίου 
το σύστηµα ανάρτησης παρουσιάζει τα προαναφερόµενα θα απορρίπτεται από 
την επιτροπή παραλαβής.  

4.5.3.7 Ηλεκτρικό σύστηµα 

4.5.3.7.1 Οι συσσωρευτές  να είναι τοποθετηµένοι εντός ενός (1) έτους πριν 
την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών του διαγωνισµού 
και να είναι οι προβλεπόµενοι από τον κατασκευαστή. 

 4.5.3.7.2 Το σύστηµα εξωτερικού φωτισµού και σηµατοδότησης της πορείας 
του λεωφορείου να συµφωνεί µε τον Κ.Ο.Κ. Να διαθέτει φώτα οµίχλης εµπρός – 
πίσω, καθώς και φωτεινούς δείκτες όγκου στο εµπρόσθιο και οπίσθιο µέρος του. 
Ο εν λόγω φωτισµός να είναι σε καλή κατάσταση και πλήρως λειτουργικός. Σε 
περίπτωση που κάποιο από τα φώτα είναι ελλατωµατικό ή φθαρµένο/σπασµένο 
να αντικαθίσταται µε µέριµνα του προµηθευτή άµεσα, πριν την ολοκλήρωση της 
παραλαβής του οχήµατος από την επιτροπή παραλαβής. 

 4.5.3.7.3 Σε κάθε κλίµακα να υπάρχει χωνευτό φωτιστικό σώµα στο 
κατακόρυφο τµήµα της. 

4.5.3.7.4 Ο εσωτερικός φωτισµός να είναι επαρκής και χωριστός για κάθε 
επιβάτη µε ατοµικό διακόπτη. Ο τοπικός φωτισµός να είναι σε καλή κατάσταση 
και πλήρως λειτουργικός σε όλες τις θέσεις των επιβατών. Να υπάρχουν 
φωτιστικά σώµατα σ' όλο το µήκος του οχήµατος µέσα σε φωτοθήκες, σε καλή 
κατάσταση και πλήρως λειτουργικά (χωρίς καµένους λαµπτήρες ή 
φθαρµένα/σπασµένα προστατευτικά καλύµµατα). Σε περίπτωση που κάποιο από 
τα φώτα είναι ελλαττωµατικό ή φθαρµένο/σπασµένο να αντικαθίσταται µε µέριµνα 
του προµηθευτή άµεσα, πριν την ολοκλήρωση της παραλαβής του οχήµατος από 
την επιτροπή παραλαβής. 

4.5.3.8 Θέρµανση 

4.5.3.8.1 Το λεωφορείο να διαθέτει σύστηµα θέρµανσης µε το οποίο θα 
θερµαίνονται τα διαµερίσµατα των επιβατών, ο χώρος του οδηγού (και του 
συνοδηγού αν υπάρχει) και η εσωτερική πλευρά του ανεµοθώρακα. 

4.5.3.8.2 Το σύστηµα θέρµανσης να είναι σε καλή κατάσταση, σε πλήρη 
λειτουργία και  να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υ.Α. 37492/1795/4 Ιουλ 2003 (άρ. 
3, §2.15). Όχηµα του οποίου το σύστηµα θέρµανσης παρουσιάζει βλάβες θα 
απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής.  
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4.5.3.9 Αερισµός 

4.5.3.9.1 Το λεωφορείο να είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα (τεχνητού και 
φυσικού) αερισµού και ανανέωσης αέρα του εσωτερικού χώρου, το οποίο να 
µπορεί λειτουργεί συνδυαστικά και µε το σύστηµα κλιµατισµού. Σε όλες τις θέσεις 
των επιβατών να υπάρχουν ατοµικά στόµια τοπικού αερισµού, ρυθµιζόµενης 
έντασης και κατεύθυνσης, τα οποία θα είναι σε άριστη κατάσταση.  

4.5.3.9.2 Το σύστηµα αερισµού να είναι σε καλή κατάσταση, σε πλήρη 
λειτουργία και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υ.Α. 37492/1795/4 Ιουλ 2003 
(άρθρο 3, παράγραφος 2.16.1 έως και 2.16.3).  Όχηµα του οποίου το σύστηµα 
αερισµού παρουσιάζει βλάβες θα απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής. 

4.5.3.10 Κλιµατισµός 

4.5.3.10.1 Το λεωφορείο να φέρει πλήρη κλιµατιστική µονάδα, σε καλή 
κατάσταση και κανονική λειτουργία, η οποία θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της Υ.Α. 37492/1795/4 Ιουλ 2003 (άρθρο 3, παράγραφος 2.16.4) και 
θα παρέχει:  

4.5.3.10.1.1 Είτε µόνο ψύξη, οπότε η θέρµανση του οχήµατος θα εξασφαλίζεται 
από το σύστηµα θέρµανσης της παραγράφου 4.5.3.8 

4.5.3.10.1.2 Είτε ψύξη και θέρµανση, επιπρόσθετη από την παρεχόµενη από το 
σύστηµα θέρµανσης του οχήµατος.  

4.5.3.10.2 Στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή και 
συγκεκριµένα στο Φ.Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθµησης, να αναφέρεται 
η ισχύς και η απόδοση της κλιµατιστικής µονάδας και το χρησιµοποιούµενο 
ψυκτικό µέσο.  

4.5.3.10.3 Όχηµα του οποίου η κλιµατιστική µονάδα παρουσιάζει διαρροές, 
φθορές ή βλάβες θα απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής. 

4.5.3.11 Γενικά 

4.5.3.11.1 Το όχηµα να διαθέτει πίνακα οργάνων µε όλα τα απαραίτητα 
όργανα και δείκτες παρακολούθησης της καλής λειτουργίας του, κατάλληλου 
φωτισµού και µε εργονοµική διευθέτηση στη θέση οδήγησης. Να υπάρχουν κατ’ 
ελάχιστο τα παρακάτω όργανα τα οποία να λειτουργούν κανονικά : 

4.5.3.11.1.1 Ηλεκτρικός ταχογράφος σε Km/h µε ολικό και µερικό χιλιοµετρητή. 

4.5.3.11.1.2 Στροφόµετρο κινητήρα. 

4.5.3.11.1.3 Ενδείκτης αποθέµατος καυσίµου. 

4.5.3.11.1.4 Όργανο θερµοκρασίας συστήµατος ψύξης κινητήρα. 

4.5.3.11.1.5 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φανών πορείας.  

4.5.3.11.1.6 Ενδεικτική λυχνία ανοικτών θυρών. 

4.5.3.11.1.7 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας προβολέων.  

4.5.3.11.1.8 Ενδεικτική λυχνία εµπλοκής ηλεκτρονικών συστηµάτων (ABS, ESP, 
ΕΒD, ΑSR, AAS).  
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4.5.3.11.1.9 Ενδεικτική λυχνία εµπλοκής χειρόφρενου. 

4.5.3.11.1.10 Ενδεικτική λυχνία αποφόρτισης συσσωρευτών. 

4.5.3.11.1.11 Ενδεικτική λυχνία χαµηλής πίεσης του λαδιού στον κινητήρα. 

4.5.3.11.1.12 Ενδεικτική λυχνία συστήµατος πέδησης. 

4.5.3.11.1.13 Λυχνία λειτουργίας κλιµατισµού. 

4.5.3.11.1.14 Ενδεικτικές λυχνίες εσωτερικών φώτων. 

4.5.3.11.2 Να διαθέτει, σε καλή κατάσταση και κανονική λειτουργία, 
προειδοποιητική κόρνα, επιπρόσθετα φώτα οµίχλης και αυτόµατο ισχυρό ηχητικό 
σήµα (βοµβητή) οπισθοπορείας. 

4.5.3.11.3 Να υπάρχει πρόβλεψη προστασίας από ζηµιές του συστήµατος 
εξαγωγής καυσαερίων, όταν το λεωφορείο κινείται σε ανώµαλο έδαφος. 

4.5.3.11.4 Να υπάρχει, σε καλή κατάσταση και να λειτουργεί χωρίς 
προβλήµατα,  ψηφιακό στερεοφωνικό συγκρότηµα µε ικανό αριθµό ηχείων 
κατανεµηµένων κατάλληλα στην καµπίνα οδηγού και επιβατών. 

4.5.4 Απαιτήσεις Νοµοθεσίας 

4.5.4.1 Το υπό προµήθεια όχηµα να πληροί τους κανόνες ασφάλειας και να 
φέρει τη σήµανση CE υγιεινής για τους εργαζόµενους, σύµφωνα µε τα  Π∆ 57/10 
(ΦΕΚ97/Α’/25-6-10), Π∆ 81/2011 και τις Οδηγίες 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και 2009/127/ΕΚ. 

4.5.4.2 Να φέρει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την Οδηγία 2007/46/ΕΚ και 
τον Κανονισµό (ΕΕ) 661/2009. 

4.5.4.3 Να συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές ρύπων των Ευρωπαϊκών 
Κανονισµών. 

4.5.4.4 Να τηρούνται οι προβλέψεις του ΚΟΚ σε ό,τι βρίσκει εφαρµογή στο 
εν λόγω όχηµα. 

4.5.4.5 Να συµµορφώνεται µε τον Κανονισµό ECE R29 για θέµατα 
ασφάλειας. 

4.5.4.5 Να συµµορφώνεται µε την Οδηγία 1999/101/ΕΚ και τον Κανονισµό 
(ΕΕ) 540/2014, για θέµατα που αφορούν στο θόρυβο και στο σύστηµα 
εξαγωγής καυσαερίων.  

4.5.4.7 Να τηρούνται οι συντελεστές και τα όρια, κατά ISO 1585 και ΕΕC 
1999/99, που αφορούν στον κινητήρα του οχήµατος. 

4.5.4.8 Να εφαρµόζεται η ΥΑ 50292/3549/08 (ΦΕΚ 272/16-2-2009) για το 
υλικό πυρόσβεσης, που φέρει το λεωφορείο. 

4.6 Παρελκόµενα  

 Το λεωφορείο να είναι εφοδιασµένο µε τα παρακάτω παρελκόµενα, 
σε καλή κατάσταση και λειτουργία: 
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4.6.1 Εφεδρικό τροχό µε ελαστικό, παραγωγής έως δύο (2) ετών πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών του διαγωνισµού, ιδίων 
διαστάσεων µε τα υπόλοιπα.  

4.6.2 Εργαλειοθήκη µε συλλογή εργαλείων, απαραίτητων για την 
προληπτική συντήρηση του οχήµατος. Τα εργαλεία πρέπει να είναι 
επιχρωµιωµένα ή να φέρουν άλλη αντιδιαβρωτική προστασία. Στην Τεχνική 
Προσφορά να περιλαµβάνεται κατάλογος των εργαλείων. 

4.6.3 ∆ύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης τύπου 3 µε 
βάση, σύµφωνα µε την ΥΑ 50292/3549/08 (ΦΕΚ 272/16-2-2009). 

4.6.4 Κουτί φαρµακείου (σύµφωνα µε τον ΚΟΚ). 

4.6.5 Επίσης να υπάρχουν τα κάτωθι: 

4.6.5.1 Αντιολισθητικές αλυσίδες. 

4.6.5.2 Ένας (1) υδραυλικός ανυψωτήρας (γρύλος), κατάλληλος για την 
αντικατάσταση τροχού και ένα (1) τρίγωνο προειδοποίησης στάθµευσης 
κατάλληλων διαστάσεων. 

4.6.5.3  Μία (1) ποδοκίνητη αντλία πλήρωσης αέρα ελαστικών µε 
πιεσόµετρο. 

4.6.6 Το όχηµα θα συνοδεύεται από δύο (2) σετ κλειδιών. 
 
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

  Σε κατάλληλη θέση επί του πλαισίου να επικολληθεί ή συγκολληθεί 
στερεά µεταλλική πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται: 

5.1 Στοιχεία του προµηθευτή. 

5.2 Αριθµός και το έτος Σύµβασης. 

5.3 Η ακριβής ονοµασία του οχήµατος. 

5.4 Στοιχεία Υλικού (από ΥΕΘΑ). 

5.5 Οι διαστάσεις του οχήµατος. 

5.6 Το µικτό και ωφέλιµο βάρος του. 

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  

6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά 

6.1.1 Ο υποψήφιος προµηθευτής µε την τεχνική προσφορά του θα 
συνυποβάλει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται το έτος πρώτης παραγωγής του 

προσφερόµενου µοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του, αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου 
µοντέλου, η ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήµατος και τα διανυθέντα χιλιόµετρα 
του οχήµατος. 

6.1.2 Ο υποψήφιος προµηθευτής να συνυποβάλει επίσης µε την 
προσφορά του τα διαλαµβανόµενα στις  παραγράφους 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 
4.5.1.11, 4.5.3.1, 4.5.4.2, 4.6.2, 7.1.1, 7.2. 
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6.1.3 Ο υποψήφιος ανάδοχος προµηθευτής να καταθέσει πιστοποιητικό 
ISO 9001 ή ισοδύναµο, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτει Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας και δύναται να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά σε 
απαιτήσεις προµήθειας και τεχνικής υποστήριξης των πελατών του. 

6.2 Επιθεωρήσεις / ∆οκιµές 

6.2.1 Μακροσκοπικός έλεγχος 

6.2.1.1 Κατ΄αυτόν θα ελεχθεί από την επιτροπή παραλαβής: 

6.2.1.1.1 Η καλή κατάσταση του οχήµατος από πλευράς εµφάνισης, 
λειτουργικότητας ή φθορών. 

6.2.1.1.2 Η συµφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων για όλα τα επιµέρους 
απάρτια του λεωφορείου (τα οποία θα ελεγχθούν ένα προς ένα δηλαδή το 
σύνολο των καθισµάτων, των σκιάδιων, κλπ)  µε αυτά που προσδιορίζονται στην 
παρούσα προδιαγραφή, σε συνδυασµό µε τις συµφωνίες που 
συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση. 

6.2.1.1.3 Η ύπαρξη των παρελκοµένων, εγγράφων-εντύπων, καθώς και των 
τεχνικών εγχειριδίων κλπ που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της 
παρούσας προδιαγραφής και τα οποία ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 
προσκοµίσει.  

6.2.1.2 Αν κατά τους µακροσκοπικούς ελέγχους των παραγράφων 6.2.1.1.1 
και 6.2.1.1.3 δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόµενα από την ΠΕ∆ και την Τεχνική 
Προσφορά του προµηθευτή, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να απορρίψει το 
όχηµα χωρίς περαιτέρω ελέγχους 

6.2.1.3 Αν κατά τους µακροσκοπικούς ελέγχους των παραγράφων 6.2.1.1.1 
και 6.2.1.1.3 δεν ικανοποιούνται τα προβλεπόµενα από την ΠΕ∆, η επιτροπή 
παραλαβής δεν επιτρέπει την εκτέλεση των λειτουργικών δοκιµών, µέχρι την 
εκπλήρωση των προβλεπόµενων από την ΠΕ∆. 

6.2.2 Λειτουργικός έλεγχος 

6.2.2.1 Ο λειτουργικός έλεγχος να γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη (οδηγοί, 
καύσιµα κλπ.) του προµηθευτή  και να περιλαµβάνει την οδήγηση του 
λεωφορείου επί πενήντα (50) Km, πλήρως εξοπλισµένου, µε ή χωρίς πλήρες 
φορτίο, σε διαφορετικά οδοστρώµατα κάθε µορφής, σκληρότητας και κλίσεων 
(ανωφέρειες, κατωφέρειες, πλάγιες κλίσεις). Να ελεγχθούν όλα τα 
χαρακτηριστικά της παραγράφου 4 της παρούσας προδιαγραφής [κινητήρας, 
σύστηµα µετάδοσης κίνησης, σύστηµα πέδησης, κλιµατισµός, θέρµανση, 
αερισµός, συναρµογές (παράθυρα, θύρες κλπ), φωτισµός, κλπ] ή οτιδήποτε άλλο 
κρίνει απαραίτητο η επιτροπή παραλαβής. Επίσης να ελεγχθεί ως προς την 
υδατοστεγανότητά του ο χώρος των επιβατών και των αποσκευών. 

6.2.2.2 Ο λειτουργικός έλεγχος κατά προτίµηση να διεξαχθεί σε χώρο που 
θα υποδείξει η Υπηρεσία. Να εκτελείται βάσει οδηγιών και µε την επίβλεψη του 
προµηθευτή, παρουσία της επιτροπής παραλαβής, προκειµένου να διαπιστωθεί 
η κανονική και αποδοτική λειτουργία του λεωφορείου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της παρούσας προδιαγραφής. 

6.2.3 Λοιποί Έλεγχοι 
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 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει µέσω της επιτροπής 
παραλαβής οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο, που κρίνεται σκόπιµος και 
απαραίτητος, χωρίς να δεσµεύεται από το χρόνο ελέγχου. 

7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

7.1 Εγγυήσεις 

7.1.1 Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής 
λειτουργίας για τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων και το διαφορικό για 
τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής. Μέσα στα 
όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος της εγγύησης καλής 
λειτουργίας, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να επισκευάσει ή να 
αντικαταστήσει οποιοδήποτε από τα προαναφερόµενα παρουσιάζει φθορά ή 
βλάβη µε δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, µεταφορικά, κλπ).  

7.1.2 Σε περίπτωση µη λειτουργίας του λεωφορείου λόγω βλάβης των 
συγκροτηµάτων της παραγράφου 7.1.1, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 
λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ηµέρες εγγύησης 
προσµετρώνται µετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή για τη βλάβη. 

7.1.3 Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστηµα υπολογίζεται αθροιστικά µε 
έναρξη µετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή της 
έγγραφης ειδοποίησης του προµηθευτή για τη βλάβη και λήγει µετά την 
παρέλευση δύο (2) εργάσιµων ηµερών µετά την παράδοση του λεωφορείου σε 
λειτουργία. Ο υπολογισµός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται µε βάση 
την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται µετά 
την επαναλειτουργία. Στον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος των ηµερών 
µη λειτουργίας, µετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, προσµετρώνται 
και οι ηµέρες αργίας. 

7.1.4 Άρνηση του προµηθευτή για την επισκευή του λεωφορείου δίνει το 
δικαίωµα στην Υπηρεσία µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερολογιακών 
ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύµιση, να αναθέσει 
την επισκευή του λεωφορείου σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα 
επιβαρύνει τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής παραιτείται του δικαιώµατος 
προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αµφισβήτησης της υποχρέωσης 
καταβολής της δαπάνης επισκευής. 

7.1.5  Πρόσθετες απαιτήσεις εγγυήσεων µπορούν να καθορισθούν στη 
διακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 

7.2 Βιβλιογραφία 

7.2.1   Τεχνικό Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας του λεωφορείου.  

    Οι οδηγίες λειτουργίας να περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες για το χειρισµό του λεωφορείου και του επιµέρους 
εξοπλισµού του. Να είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, εφόσον η 
ελληνική δεν είναι η γλώσσα του πρωτοτύπου.  

7.2.2  Το Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας να παραδοθεί σε δύο 
αντίτυπα. Το ένα εκ των δύο να κατατεθεί µε την προσφορά για την αξιολόγησή 
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του από την επιτροπή του διαγωνισµού ως προς την πληρότητα και την 
καταλληλόλητά του. 

7.3 Εκπαίδευση 

 Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να διαθέσει κατάλληλο 
προσωπικό για την εκπαίδευση προσωπικού της Υπηρεσίας, στον τρόπο 
λειτουργίας και χειρισµού του λεωφορείου. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 
από µία έως τρεις ηµέρες ανάλογα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

8.1 Τόπος Παράδοσης: Όπως ορίζεται στη διακήρυξη του 
∆ιαγωνισµού. 

8.2 Χρόνος Παράδοσης : Όπως ορίζεται στη διακήρυξη του 
∆ιαγωνισµού. 

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Στις προσφορές να κατατεθούν: 

9.1 Φύλλο Συµµόρφωσης.  

 Η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της υπόψη ΠΕ∆ καθώς και οι 
τυχόν αποκλίσεις από αυτή ή ακόµη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες, για 
να είναι δυνατή η σύγκριση και η αξιολόγηση. Ο υποψήφιος προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος στην προσφορά του να επισυνάψει το Έντυπο Συµµόρφωσης 
προς Προδιαγραφές Ενόπλων ∆υνάµεων, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
βρίσκεται αναρτηµένο στη διαδικτυακή τοποθεσία (https://prodiagrafes.army.gr) 
επιλέγοντας στη σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή  «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ- 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ» και έπειτα «ΕΝΤΥΠΑ». ∆ιευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του εν 
λόγω εντύπου δεν απαλλάσσει τους υποψήφιους προµηθευτές από την 
υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται 
µε την παρούσα Προδιαγραφή. 

 Το Έντυπο Συµµόρφωσης συµπληρώνεται από τον υποψήφιο 
προµηθευτή, παράγραφο προς παράγραφο, µε παραποµπή όπου απαιτείται 
(π.χ τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, επιδόσεις κλπ.) στα τεχνικά φυλλάδια 
και λοιπά έντυπα και  έγγραφα που συνυποβάλλει µε την τεχνική προσφορά του.  

9.2 Πιστοποιητικά, έντυπα κλπ. 

  Τα πιστοποιητικά και τα έντυπα που αναγράφονται στην 
παράγραφο 6.1. 
 
10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

10.1 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕ∆, σε σχέση 
µε την κατασκευή και τη λειτουργική κατάσταση του λεωφορείου, θα συµφωνεί µε 
τους κανόνες της Ε.Ε που ισχύουν και µε τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, 
στην κατηγορία αυτή των οχηµάτων.  

10.2 Όλοι οι όροι της παραπάνω ΠΕ∆ είναι απαράβατοι, ενώ οι 
βαθµολογούµενοι όροι περιγράφονται αναλυτικά στην Κατάσταση Βαθµολογίας 





 
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
 
 

 

Ε - 21 

 

στην Προσθήκη Ι. 

10.3 Στη στήλη «Παρατηρήσεις» της Κατάστασης Βαθµολογίας δίνονται 
επεξηγήσεις, για την Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης όσον αφορά στο αντικείµενο 
αξιολόγησης, όπου απαιτείται. 

10.4 Συντµήσεις 

 ΠΕ∆: Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων 

 Φ.Σ.: Φύλλο Συµµόρφωσης 

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ 
∆ΥΝΑΜΕΩΝ 

 Σχολιασµός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε 
ενδιαφερόµενο, για την βελτίωσή της, µπορεί να γίνει µέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρµογής διαχείρισης ΠΕ∆, στη διαδικτυακή τοποθεσία 
(https://prodiagrafes.army.gr). 
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   ΠΡΟΣΘΗΚΗ I: 

ΠΙΝΑΚΑΣΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 50-55 ΘΕΣΕΩΝ 

 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑ- 

ΓΡΑΦΟΣ 
ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΟΜΑ∆Α Α’ 

1 
Αξιολόγηση ηµεροµηνίας 
1ης κυκλοφορίας 

4.2.3 12 (α),(β) 

2 
Αξιολόγηση διανυθέντων 
χιλιοµέτρων 

4.2.4 15 (α),(β) 

3 

Αξιολόγηση άνεσης 
επιβατών (απόσταση 
µεταξύ καθισµάτων και 
διαστάσεις αυτών). 

4.5.1.11 4 (α),(β) 

4 
Ωφέλιµο φορτίο ανά 
επιβάτη≥85 kg 

4.5.2.1 3 (α) 

5 
Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή 
µάζα έµφορτου οχήµατος 

4.5.2.2 3 (β) 

6 
Όγκος διαµερισµάτων 
αποσκευών ανά 
επιβάτη≥50 lt 

4.5.2.3 2 (α) 

7 

Ενεργοποίηση συµπλέκτη 
είτε µε τη βοήθεια 
υδραυλικού συστήµατος, 
είτε µε την υποβοήθηση 
αέρα (κατά προτίµηση) 

4.5.3.2.1 3 

(γ), τη µέγιστη 
βαθµολογία θα την 

λαµβάνει το 
λεωφορείο που 

διαθέτει υποβοήθηση 
αέρα 

8 

Αξιολόγηση χρονικών ή 
χιλιοµετρικών 
διαστηµάτων για την 
εκτέλεση 
προγραµµατισµένης 
περιοδικής συντήρησης 

4.3.3 6 (α),(β) 

9 
Αξιολόγηση µέγιστης 
ειδικής ισχύος του 
κινητήρα 

4.5.3.1.3 8 (α),(β) 

10 
Αξιολόγηση µέγιστης 
ροπής στρέψης του 
κινητήρα 

4.5.3.1.3 5 (α),(β) 

11 
Αξιολόγηση της 
κατανάλωσης καυσίµου 

4.5.3.1.3 8 (α),(β) 

12 Αξιολόγηση χρόνου 4.5.3.3.2 6 (α),(β) 
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παραγωγής των 
ελαστικών 

13 
Αξιολόγηση αριθµού 
θέσεων καθήµενων 
επιβατών 

- 5 (β) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’ 80  

 ΟΜΑ∆Α Β’ 

14 

Εγγύηση καλής 
λειτουργίας πλέον του 
ενός (1)  έτους για τα 
συγκροτήµατα που 
αναφέρονται στην 
παράγραφο 7.1.1 

7.1.1 20 (α) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β’ 20  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 α. Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι ενώ αυτή αυξάνεται έως 120 
βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές. Συγκεκριµένα προσφορά µε ακριβώς την 
απαιτούµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την προδιαγραφή λαµβάνει βαθµολογία 
100, ενώ η βέλτιστη προσφερόµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό λαµβάνει βαθµολογία 
120. Οι ενδιάµεσες προσφερόµενες τιµές λαµβάνουν αναλογικά βαθµολογία από 100 έως 120. 
 Οι βαθµολογίες των επιµέρους στοιχείων των προσφορών προκύπτουν 
µαθηµατικά µε υλοποίηση, για τα επιπλέον προσφερόµενα µεγέθη, από τα απαιτούµενα, στην 
προδιαγραφή, της απλής µεθόδου των τριών για τους επιπλέον 20 βαθµούς από 100 έως 120 και 
συγκεκριµένα από την εφαρµογή του τύπου: 

 

 

Όπου : 
 Χ: η βαθµολογία που λαµβάνει η κάθε προσφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά 
 Π: η προσφερόµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό 
 Α: η απαιτούµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την προδιαγραφή  
 Β: η βέλτιστη προσφερόµενη τιµή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό 
(διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που έχουµε ελάχιστο απαιτούµενο όριο, βέλτιστη θεωρείται 
η µεγαλύτερη προσφορά, ενώ για τις περιπτώσεις που έχουµε µέγιστο απαιτούµενο όριο, 
βέλτιστη θεωρείται η µικρότερη προσφορά)  

 β. Στις περιπτώσεις που για κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί η ελάχιστη ή η µέγιστη απαίτηση της Υπηρεσίας, τότε η δυσµενέστερη, αποδεκτή, 
τιµή από το σύνολο των προσφορών, αποτελεί την απαιτούµενη τιµή Α για την υλοποίηση του 
παραπάνω τύπου.  

 γ. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά τα επιπλέον 
προσφερόµενα µεγέθη τίθεται από την επιτροπή αξιολόγησης βαθµολογία από 100 έως 120 µε 
βάση την ποιοτική διαφορά, τη χρηστικότητα, την αξία και λοιπών στοιχείων των επιπρόσθετων 
χαρακτηριστικών από τα απαιτούµενα στην προδιαγραφή. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα 
παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. 

 δ. Η συνολική βαθµολογία εξάγεται από το άθροισµα της σταθµισµένης βαθµολογίας 
όλων των κριτηρίων αξιολόγησης και κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. 

ΑΒ

ΑΠ
20100Χ

−

−
×+=
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       22 Απρ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ 
Φ.604/33/284250/Σ.901 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Στην Αθήνα σήµερα τη(ν) ..����/�../2021, οι υπογράφοντες: 

   -από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε΄ Κλάδου ΓΕΝ 
���������..����������., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την 
ιδιότητα το Ελληνικό ∆ηµόσιο  σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν Α∆ Φ. 
604/�/�Σ��./���/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ (Α∆ΑΜ:������������) 
κατακυρωτική απόφαση, και στα επόµενα θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και  

   - από την άλλη πλευρά η εταιρεία µε την επωνυµία ������., (Αριθµός 
ΕΜΠΑ:�������)1που εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την 
����������.. και µε αριθµό ταυτότητας �����, ενεργώντας 
σύµφωνα µε την από �����. επιστολή εξουσιοδότησης του διοικητικού 
συµβουλίου της εταιρείας, και στα επόµενα θα αναφέρονται ως ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 2. ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

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

  α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Γ2 

  β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2 

  γ. Φορέας Χρηµατοδότησης / Πιστώσεων: �������������.�.. 

  δ. Φορέας Πληρωµής: ���������������������.��.. 

  ε. Φορέας Παρακολούθησης: Με µέριµνα ΓΕΝ/Γ2 

   στ. Φορέας Παράδοσης: ΚΣΑΝ (Βοτανικός, Αθήνα). 

 

 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

  3.1 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέµενης σε αυτόν µε την 
παρούσα και µε τις επικείµενες εκτελεστικές συµβάσεις, την Προµήθεια ��.� 

Μεταχειρισµένων λεωφορείων µεταφοράς Προσωπικού 50—55 θέσεων, σύµφωνα 
µε τη ∆ιακήρυξη 13/2021ΓΕΝ/Ε2 και την κατακυρωτική απόφαση µε αριθµό Α∆ Φ. 
604/�/�Σ��./���/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ (Α∆ΑΜ:���������). 

  3.2 Η οριστική προσφερόµενη τιµή καθορίζεται ως ακολούθως: 

                                                      
1
 Εφόσον έχει δηλωθεί στην προσφορά 
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Τµήµα Περιγραφή CPV 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

Αξία ανά 
Μονάδα 
Μέτρησης 

(σε ευρώ, 
χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική 
Αξία 

(σε ευρώ, 
χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 

Μεταχειρισµένο 
λεωφορείο  µεταφοράς 

Προσωπικού              
50-55 θέσεων 

34121000-1 Τεµάχια 4 �..,.. ..��,.. 

ΣΥΝΟΛΟ: TTTTT. 

  3.3 Η διάρκεια της Συµφωνίας Πλαίσιο λήγει την ��/�/��.. Οι 
εκτελεστικές συµβάσεις µπορούν να συνάπτονται έως και τη συµπλήρωση του 
χρόνου διάρκειας της συµφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών 
συµβάσεων µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συµφωνίας-πλαίσιο. 

 

 4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

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

  4.2 Το συνολικό τίµηµα: 

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

   4.2.2 ∆εν περιλαµβάνει Φ.Π.Α 

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

   4.2.4 Συµπεριλαµβάνει τυχόν πρόσθετους φόρους. 

   4.2.5 Παραµένει σταθερό για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της 
παρούσας. 

 

 5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (Αναλόγως Πηγής Χρηµατοδότησης) 

  5.1 Τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ βαρύνουν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω 
νόµιµες κρατήσεις αναλόγως πηγής χρηµατοδότησης (Θα καθοριστεί πριν την 
ανάθεση της εκάστοτε εκτελεστικής σύµβασης):: 

    5.1.1 Πιστώσεις από Λειτουργικό Π/Υ (ΑΑΥ): 

   α. ΜΤΝ            : 4% 

   β. ΕΛΟΑΝ           : 2% 

   γ. Χαρτόσηµο (3% επί ΜΤΝ)       : 0,12% 

   δ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΜΤΝ)  : 0,024% 

   ε. ΑΕΠΠ            : 0,06% 

   στ. Χαρτόσηµο (3% επί ΑΕΠΠ)       : 0,0018% 
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   ζ. ΟΓΑ Χαρτοσήµου (20% επί Χαρτόσηµο ΑΕΠΠ)  : 0,00036% 

   η. ΕΑΑ∆ΗΣΥ           : 0,07% 

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

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

   Σύνολο:            :6,27868% 

     5.1.2 Πιστώσεις από Π∆Ε: 

   α. ΑΕΠΠ            : 0,06% 

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

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

   δ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ           : 0,07% 

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

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

    Σύνολο            : 0,13468 % 

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

 

 6. ΦΟΡΟΙ 

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

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

 

 7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ / ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

  7.1 Οι απαιτούµενες πιστώσεις δύναται να διατεθούν: 

   7.1.1 Από τον Λειτουργικό Προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων (Π∆Ε) ή τον Ειδικό Φορέα: 1011.701.0000000 (∆ιαχείριση της 
Μεταναστευτικής – Προσφυγικής Κρίσης) ή έτερη πηγή χρηµατοδότησης. 

   7.1.2 Εις βάρος ΑΛΕ: ���. / έργου υπό κωδικό ΣΑΕ ��[Π∆Ε]. 

   7.1.3 Με µέριµνα του Επιχειρησιακού Φορέα 

   7.1.4 Με τη διαδικασία: Έκδοσης Τακτικού Χρηµατικού Εντάλµατος ή 
Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής στο όνοµα της αναδόχου εταιρείας ή µέσω της 
Ε’ Χρηµατικής ∆ιαχείρισης της ∆/ΓΕΝ . 

 

 8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

  8.1 Το (τµηµατικό) συµβατικό τίµηµα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι 
καταβλητέο, τριάντα (30) ηµέρες από την σύννοµη κατάθεση του συνόλου των 
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παραστατικών καθ’ εκάστης πληρωµής στον αρµόδιο προς τούτο Επιχειρησιακό 
Φορέα, τα οποία κατατίθενται σε αυτόν µε µέριµνα και ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

  8.2 Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σε ευρώ µέσω του Φορέα Πληρωµής 
(καθορισµός του τρόπου πληρωµής θα καθορισθεί από την οικονοµική προσφορά 
της εταιρείας και βάση των αναγραφοµένων στο Παράρτηµα «Β» της ∆ιακήρυξης 
8/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ). 

  8.3 Με µέριµνα του Αναδόχου καθορίσθηκαν τα ακόλουθα: 

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

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

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

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

   ε. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού: 

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

    (2) IBAN/ABAROUTINE: :........................................................................ 

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

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

 

 9. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  9.1 Για την πληρωµή του 100% του συµβατικού τιµήµατος απαιτείται να 
υποβληθούν στον Επιχειρησιακό Φορέα τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά: 

Α/Α Παραστατικά Πληρωµής 
Με µέριµνα 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Με µέριµνα 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

1 Πρωτότυπο Τιµολόγιο του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. Χ  

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

 Χ 

3 
Αποδεικτικό εισαγωγής του συµβατικού 
αντικειµένου στην αποθήκη του φορέα 
προορισµού 

 Χ 

4 

Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά που θα 
ζητηθούν έγκαιρα από την Υπηρεσία 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα 
παραρτήµατα της διακήρυξης 
13/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 

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

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

 

 10. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

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

  α. Επίκαιρη Φορολογική Ενηµερότητα αρµόδιας ∆ΟΥ. 

  β. Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ. 

 

 11. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Το συµβατικό αντικείµενο θα παραδοθεί µε τον όρο «DDP» (Incoterms 2010) στον 
Κεντρικό Σταθµό Αυτοκίνητων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) (Βοτανικός, Αθήνα) µε µέσα, 
προσωπικό, έξοδα και ευθύνη του αναδόχου σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη 
∆ιακήρυξη 13/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

 12. ΧΡΟΝΟΣ /ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

  12.1 Το συµβατικό αντικείµενο θα παραδοθεί άπαξ εντός έξι (6) µηνών, από 
την ηµεροµηνία ανάθεσης της εκάστοτε εκτελεστικής σύµβασης. 

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

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

  12.4 H παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου πραγµατοποιείται σύµφωνα 
µε τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και 
τα παραρτήµατα «Γ» και «Ε» της διακήρυξης 13/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

  12.5 Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου απαιτείται η 
παράδοση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από τους Ειδικούς Όρους και 
την Τεχνική Προδιαγραφή της ∆ιακήρυξης 13/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

 13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

  13.1 Το συµβατικό αντικείµενο θα βρίσκεται σε συµφωνία µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στα Παραρτήµατα «Γ» και 
«Ε» της ∆ιακήρυξης 13/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

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

 

 14. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
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  14.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Συµφωνίας Πλαίσιο, ο Ανάδοχος 
κατέθεσε στον Αγοραστή, την υπ αριθµ.  �������.  εγγυητική επιστολή 
χρονικής ισχύος τουλάχιστον µέχρι την �����., αξίας ίσης µε ποσοστό 0,5% 
συµβατικού τιµήµατος, ήτοι ������. (�,00) ευρώ. Η ανωτέρω εγγυητική θα 
επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος του αναδόχου προς το 
αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) οπωσδήποτε µετά την οριστική εκπνοή 
του συµβατικού χρόνου παράδοσης και του χρονικού διαστήµατος των δύο (2) 
µηνών µετά την λήξη της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η αποδέσµευση της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει µετά την εκπλήρωση των 
συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους των αντισυµβαλλοµένων. Σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού 
Ταµείου Ναυτικού. 

  14.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων έκαστης εκτελεστικής σύµβασης, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης 
εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 
επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που κατακυρώθηκε υπέρ του. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι κατά 2 µήνες µεγαλύτερος από το 
συνολικό συµβατικό χρόνο της εκτελεστικής σύµβασης. 

  14.3 Κατά την παράδοση του συµβατικού αντικειµένου θα παρασχεθεί από 
τον ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, ποσοστού 5% (άνευ ΦΠΑ) επί 
της τιµής αυτού και για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία 
έκδοσης του τιµολογίου. 

 

 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

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

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

 

 16. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

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

 

 17. ∆ΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ 

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

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

  18.1 Η κατάρτιση της Συµφωνίας Πλαίσιο θα εκτελεσθεί µε βάση τα 
αποτελέσµατα του µε αριθµό 13/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ ∆ιαγωνισµού, την οικεία 
προσφορά στον εν λόγω ∆ιαγωνισµό, την οικεία Κατακυρωτική Απόφαση, το νόµο 
υπαγωγής της εν λόγω προµήθειας (όπως ισχύει σήµερα), και τις διατάξεις που 
διέπουν τις προµήθειες των Ε.∆., σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Ελληνικού 
Κράτους (ν. 4412/16). 

  18.2 Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος 
νοµοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους. 

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

  18.4 Το Ελληνικό κείµενο υπερισχύει όλων των άλλων. 

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

 

 19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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

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

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

 

 20. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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

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

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

 

 21. ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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Ο χρόνος λήξης της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο θα συµπίπτει µε την 
ηµεροµηνία ανάλωσης του συνολικού συµβατικού τιµήµατος που καθορίζεται ως 
οροφή ή την παρέλευση της χρονικής της διάρκειας (όποιο από τα δύο επέλθει 
πρώτο). 

 

 22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ - ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

  22.1 Ο Επιχειρησιακός Φορέας θα συντάσσει και θα αποστέλλει εγγράφως 
στην Αναθέτουσα Αρχή την έγκριση έκαστης ανάθεσης, της αποδοχής του 
κόστους αυτής και της διάθεσης της απαραίτητης πίστωσης µε την παράλληλη 
γνωστοποίηση των στοιχείων της εκδοθείσας Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΑΥ) (ή αντίστοιχης Απόφασης ∆ιάθεσης Πίστωσης). Κατόπιν, η Αναθέτουσα 
Αρχή θα προβαίνει στην έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στον Ανάδοχο για τη 
σύναψη (εκτελεστικών) συµβάσεων. 

  22.2 Το κόστος του υπό προµήθεια συµβατικού αντικειµένου σε καµία 
περίπτωση δεν θα υπερβεί τη συνολική συµβατική οροφή.  

  22.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόµενα στη ∆ιακήρυξη 
13/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ. 

 

 23. ΡΗΤΡΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει µε την 
συµµετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία της µε αριθµό 13/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ 
διακήρυξης αναφορικά µε την Κωδικοποίηση των υπό προµήθεια ειδών/υλικών. 

 

 24. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

  24.1 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα από τον 
ν.4412/16 και από το τεύχος της µε αριθµό 13/2021/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ ∆ιακήρυξης. 

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

 

 25. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

  25.1 Ενεργοποίηση Συµφωνίας Πλαίσιο: Με την υπογραφή της παρούσας 
και από τα δύο µέρη. 

  25.2 Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα. 

  25.3 Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα. 

  25.4 Τα µέρη υπέγραψαν δύο (2) πρωτότυπα κείµενα στην Ελληνική 
γλώσσα. 

  25.5 Σε περίπτωση µη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης καθορίζεται η ηµεροµηνία της ύστερης και τελευταίας, 
ηµερολογιακά, υπογραφής. 
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  25.6 Οι συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου άρχονται την ηµεροµηνία 
ενεργοποίησης/υπογραφής της παρούσας. 

 

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ  Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

  

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

 

(Υπογραφή) 

  

(Υπογραφή) 

   

 

 

 

 

     Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

            Επιτελής Ε2-ΙΙ 
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
       Ε2-ΙΙ 
       22 Απρ 21 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΟ 
Φ.604/33/284250/Σ.901 

 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ T../T.. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TTTTTT ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

«TTTTTTTT.» 

 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Κατ’ ανώτατο όριο): TTTT ΕΥΡΩ (€) 

Η παρούσα εκτελεστική σύµβαση συνάπτεται και υπογράφεται µεταξύ των: 

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

  Στην Αθήνα σήµερα τη(ν) ..����/�../2021, οι υπογράφοντες: 

   - από την µία πλευρά ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Ε2 του Ε’ Κλάδου 
ΓΕΝ TTTTTTTTTT., που εκπροσωπεί µε αυτήν του την ιδιότητα το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο σύµφωνα µε την υπ’αριθµόν Α∆ Φ. 604/��/�/Σ. 
��/����./ΓΕΝ/Ε2-ΙΙΙ (Α∆ΑΜ:��) Απόφαση Κατακύρωσης, και στα επόµενα 
θα αναφέρεται ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και από την άλλη πλευρά 

   - η εταιρεία µε την επωνυµία ������., που εκπροσωπείται νόµιµα 
από τον/την ����������..,  µε αριθµό ταυτότητας �����, 
ενεργώντας σύµφωνα µε την από �����. επιστολή εξουσιοδότησης του 
διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, και στα επόµενα θα αναφέρεται ως 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 

 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  2.1 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την Προµήθεια�����.(�). 
Μεταχειρισµένων Λεωφορείων µεταφοράς Προσωπικού 50—55 θέσεων, µε χρόνο 
παράδοσης εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας. 

  2.2 Το συµβατικό αντικείµενο θα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ’αριθµόν .�/.� Συµφωνίας 
Πλαίσιο.  

  2.3 Η χρονική διάρκεια της παρούσας ορίζεται σε έξι (6) µήνες. 

 

 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
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  3.1 Το συνολικό τίµηµα της ανωτέρω προµήθειας ανέρχεται σε��� 
Ευρώ. 

  3.2 Οι λοιποί όροι της προηγηθείσας συµφωνίας πλαίσιο αναφορικά µε το 
συµβατικό τίµηµα εξακολουθούν να ισχύουν.  

  3.3 Κατατέθηκε στην Υπηρεσία Εγγύηση 5% επί του κόστους εκτελεστικής 
συµφωνίας (��) και ισχύος ����(�) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της παρούσας. 

 

 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι όροι της προηγηθείσας υπ’αριθµόν ��/�.. Συµφωνίας Πλαίσιο συνεχίζουν να 
ισχύουν αναλογικά και για την παρούσα εκτελεστική σύµβαση αναφορικά µε : 

  α. Κρατήσεις-Φόρους 

  β. Αρµόδιους Φορείς 

  γ. Τόπο Εκτέλεσης 

  δ. Υποχρεώσεις Επιχειρησιακών Φορέων- Αναδόχου 

  ε. Πιστώσεις – Πληρωµές 

  στ. ∆ικαιολογητικά ∆απάνης  

  ζ. Ενέργειες για την Πληρωµή 

  η. Παράταση Χρόνου Εκτέλεσης 

  θ. Ρήτρες-Έκπτωση-Κυρώσεις 

  ι. Ανωτέρα Βία 

  ια. Ειδικούς Όρους 

  ιβ. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο-∆ιαφορές-∆ιαφωνίες 

  ιγ. Τροποποίηση Σύµβασης 

 

 5. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ 

Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και από 
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

 

 6. ΤΕΛΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 

  6.1 Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

  6.2 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο 
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

  6.3 Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση ή εάν 
ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι της, λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά 
σειρά o ν. 4412/16, η διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισµού, η Τεχνική και 
Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των 
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
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  6.4 Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε, 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόµενη νόµιµα από τους 
συµβαλλοµένους σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων λαµβάνουν ένα (1) η 
αναθέτουσα Αρχή (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) και ένα (1) ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ  Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

  

(Όνοµα-Τίτλος Υπογράφοντος) 

 

(Υπογραφή) 

  

(Υπογραφή) 

   

 

 

        Πλωτάρχης (Ο) Χρήστος Αβραµίδης ΠΝ 

                Επιτελής Ε2-ΙΙ 
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