
-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-                                       -ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- 
                                                                                        

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη  Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή 
με σύναψη Συμφωνίας – Πλάισιο για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών σε 
Νωπά Κρέατα, στο Πλαίσιο Κάλυψης Αναγκών Π. Πλοίων και Ν. Υπηρεσιών 
Ναυστάθμου Κρήτης, Εκτιμώμενου Π/Υ 45.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (όποιο εκ των δύο, 
χρόνος ή ποσό επέλθει πρώτο) 
 

ΔΔ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗΡΡ ΥΥΞΞΗΗ   NNºº   44 // 11 99   ΔΔ ’’   ΧΧ ΡΡ ΗΗΜΜ ΑΑΤΤ ΙΙ ΚΚΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΗΗΣΣ   ΝΝ ΚΚ // ΔΔ ΟΟ ΥΥ  
 
    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Συνοπτικός Διαγωνισμός για Ανάδειξη 
Μειοδότη   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά/ μόνο 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το 
σύνολο των ειδών 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ημερομηνία:  11 Απριλίου 2019    
Ημέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 10.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λέσχη Αξιωματικών Ναυστάθμου Κρήτης 
(ΛΑΝΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ως συνημμένο παράρτημα “Ε” 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 45.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος 

ΦΠΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ως πίνακας προμηθευτέου υλικού 

συνημμένου Παραρτήματος “Ε” 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός 24 ωρών από την τοποθέτηση 

παραγγελίας 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ναύσταθμος Κρήτης 

ΠΡΟΣ: Τους αναγραφόμενους 
στον  πίνακα αποδεκτών 
                
               
` 

                                 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
                                 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                 Δ ΄ΧΡΗΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
                                 Τηλεφ. 28210-82324 
                                  Φ.  611.4/15/50913 
                                  Σ.166  
                                  Σούδα,  26 Μαρτίου 2019 
                                  Συνημμένα: 
                                     1.   Παράρτημα  Α΄ Γενικοί όροι (σελ. 1) 
                                     2.     -//-              Β΄ Ειδικοί όροι (σελ.8) 
                                    3.     -//-              Γ΄ Υποδείγματα (σελ.5)   

                                     4.      -//-             Δ ΄( Προδιαγραφές ειδών 
                                           προς προμήθεια )  (σελ. 15) 

                                     5.  Παράρτημα  Ε΄ (Πίνακας προμηθευτέων 
                                          ειδών ) (σελ.1) 

  

ΚΟΙΝ:  ΓΕΝ/Ε1-ΙΙΙ-ΔΔΜΝ/Ε2 
     (Mόνο το κυρίως σώμα) 
        

 

 



ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του 
Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις 
(6,12432%) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 
Ν.4172/13) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 
παρ.2 του Ν.4172/13 (4%) 

 
 
 Έχοντας υπόψη: 
 
           (α) Το Ν.Δ. 721/1970 (Φ.Ε.Κ Α  ́251//23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και 
Λογιστικού των Ε.Δ.». 
 
       (β) Το Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 
 
       (γ) Το Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ.98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
 
       (δ) Το 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις». 
 
       (ε) Το Ν.4270/2014(Φ.Ε.Κ.143/Α/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
       (στ) Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/4/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
        (ζ) Την απόφαση 158/2016 (Φ.Ε.Κ.3698/Β/16-11-2016) «Έγκριση 
τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 
ν.4412/2016 (Α'147)». 
 
        (η) Το ΝΔ 1400/73 (Α ́114) «Περί μη χρησιμοποιήσεως ως άμεσους ή 
έμμεσους αντιπροσώπους τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών 
κλάδων των Ε.Δ.». 
 
        (θ) Το Ν.2741/99 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α  ́199/28-09-99) «Περί Ενιαίου Φορέα 
Ελέγχου Τροφίμων και Άλλες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης». 
 
        (ι) Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 487/00 (Φ.Ε.Κ. 1219 Β'/04-10-2000) «Περί 
υγιεινής των τροφίμων» σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ. 
 
      (ια) Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 15523/06 (Φ.Ε.Κ. 1187 Β') «Ρύθμιση 
ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία κατάσχεσης δέσμευσης απόσυρσης/ανάκλησης 
τροφίμων». 
 
      (ιβ) Την ΚΥΑ 278701/16-5-05 των ΥΠ, ΟΙΚ. & ΥΠ. ΑΑΑΤ «Μητρώο εμπόρων ζωικών 
προϊόντων και προϊόντων ζωικής προελεύσεως». 
 
      (ιγ) Της Απόφασης ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/Σ.3323/19-11-07 (Φ.Ε.Κ.2300 



Β'/3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά 
και Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Ε.Δ.» όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β  ́
1753/2-9-08) Υπουργική Απόφαση και Αρ. 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12). 
 
    (ιδ) Του 14ου Κεφ. Εγχειριδίου Οικονομικής Υπηρεσίας. 
 
    (ιε) Του Ν.4488/17 (Φ.Ε.Κ. Α ́137/13-09-17) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου 
και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, 
δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις». 
 
    (ιστ) ΠαΔ 6-3/17 «Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Υλικών/Παροχής Υπηρεσιών 
μη Στρατιωτικού Εξοπλισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
     (ιζ) Φ. 071.1/05/19/Σ.93//15-01-19/ΝΚ/ΕΕ (Επιτροπή Ενστάσεων).  
 
    

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
1.    Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές προς 
ανάδειξη Προμηθευτή Ν. Υπηρεσιών και Π. Πλοίων στο Ν.Κ. για την Προμήθεια 
Νωπών Κρεάτων με σύναψη Συμφωνίας – Πλάισιο για χρονικό διάστημα 
δεκαοκτώ (18) μηνών και εκτιμώμενου Π/Υ έως 45.000€ μέχρι εξαντλήσεως του 
κατακυρωθέντος ποσού (όποιο εκ των δύο, χρόνος ή ποσό επέλθει πρώτο), μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
αποκλειστικά βάσει τιμής.  
 
2.    Οι αναγραφόμενες ποσότητες του ΠΠΕ είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για το 
Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), διότι οι  παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες των Μονάδων του ΠΝ, ενώ οι προμηθευτές δεν δικαιούνται να αξιώσουν 
αποζημίωση από το Δημόσιο (ΠΝ σε περίπτωση μη προμήθειας των 
συμπεριλαμβανομένων στη συμφωνία-πλαίσιο ειδών, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας 
δεν το επιβάλλουν αυτό). 
 
3.      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 11η Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην 
Λέσχη Αξιωματικών Ναυστάθμου Κρήτης (ΛΑΝΚ) ενώπιον Επιτροπής, που θα ορισθεί 
με  Διαταγή Διοικητού ΝΚ, ενώ σε περίπτωση επανάληψής του θα επαναληφθεί από την 
ίδια επιτροπή σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεότερο. 
  
                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
        Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 € πλέον 
του αναλογούντος ΦΠΑ σε βάρος ΑΡ. ΛΟΓ. 2410901001 λειτουργικού Προϋπολογισμού 
ΓΕΝ, η δε πληρωμή θα εκτελείται τοις μετρητοίς βάσει των κατά περίπτωση εκδοθέντων 
επιτροπικών ενταλμάτων τροφοδοσίας. 
                                            ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Αναθέτουσα Αρχή είναι       : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Διεύθυνση Αναθέτουσας     : ΣΟΥΔΑ ΤΚ 73200 
Τηλέφωνο : 2821082324 (όλες τις εργάσιμες ημέρες 12:00-14:00) 
Φαξ : 2821082129 
AΦΜ : 090153025 
Δ.Ο.Υ. : ΨΥΧΙΚΟΥ 



 
 
                            
 
 
                                                    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
      Οι Γενικοί όροι του διαγωνισμού ως παράρτημα «Α», οι Ειδικοί όροι του 
διαγωνισμού ως παράρτημα «Β», το παράρτημα «Γ» των Απαιτούμενων 
Δικαιολογητικών - Υποδειγμάτων, το παράρτημα «Δ» των τεχνικών προδιαγραφών και 
το  παράρτημα «Ε» του Πίνακα Προμηθευτέων Ειδών καθορίζουν τις επιμέρους 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις των προμηθευτών – διαγωνιζομένων.  Κατά τα λοιπά για 
τα μη λεπτομερώς αναφερόμενα οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να 
προστρέξουν στον Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147), ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gge.gr/) > Γενική Διεύθυνση Κρατικών 
προμηθειών>Νομοθετικό Πλαίσιο – εγκύκλιοι > Νέος Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου. 
 
4. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού : 
 
           α.  Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής - οικονομική) υποβάλλονται ή 
αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4412/2016, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) 
αντίγραφα ο οποίος φέρει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις:  

 
(1) Η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ν. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Π. ΠΛΟΙΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ». 

 
(2)  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό, ήτοι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /Δ΄ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΚ/ΔOY. 

 
                      (3) Τον αριθμό της Διακήρυξης. 
 

(4) Την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών. 
 
(5) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών  από τους διαγωνιζόμενους έως την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, μέχρι 
ώρας 14:00.  Προσφορές που θα υποβληθούν αργότερα από το ανωτέρω χρονικό όριο 
δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. 
 
            β.      Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Εντός 
του κυρίως φακέλου θα τοποθετηθούν δύο σφραγισμένοι φάκελοι ως κάτωθι:  
                       (1) Ο πρώτος θα έχει την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και θα 
περιέχει την οικονομική  προσφορά σε δύο αντίγραφα . (Υπόδειγμα ως Προσθήκη Ι 
Παραρτήματος «Γ»).  
                       (2) Ο δεύτερος θα έχει την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής» και θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής σε δύο 
αντίγραφα, όπως περιγράφονται ακολούθως στη Παράγραφο 4. Οι φάκελοι τόσο της 



«Οικονομικής Προσφοράς» όσο και ο «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», φέρουν 
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 
          γ.    Στον  «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής» θα περιέχονται 
απαραιτήτως τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
                     (1) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του  
οικονομικού φορέα  
 
 (2) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας συναφές με το αντικείμενο του εν λόγω 
διαγωνισμού σύμφωνα με την ΥΑ Α1β/8577 (ΦΕΚ 526/8-9-83, τεύχος Β΄) ή άλλες 
σχετικές αποφάσεις εκδιδόμενες από την οικεία δημόσια αρχή. Σε ότι αφορά τα 
απαιτούμενα για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των 
αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/14. 
 

           (3) Αντίγραφο πιστοποιητικού συμμόρφωσης κατά HACCP (ISO 22000) 
από διαπιστευμένο από το Εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) φορέα 
πιστοποίησης ή από φορέα πιστοποίησης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την 
Διαπίστευση (European  Cooperation for Accreditation-EA εν ισχύει. Εν λόγω 
πιστοποιητικό θα υποβληθεί είτε πρωτότυπο, είτε φωτοαντίγραφο με θεώρηση 
του πρωτότυπου από δικηγόρο ή αρμόδια διοικητική αρχή επί ποινή 
απορρίψεως. 

 
                        (4) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), βάσει της υπ’ 
αριθµ. 158/2016 Απόφασης (ΦΕΚ 3698/Β΄/16 Νοε 2016) και σύµφωνα µε το υπόδειγμα 
της Προσθήκης «ΙΙ» του Παραρτήματος «Γ», όπου αναγράφονται και δηλώνονται στα 
αντίστοιχα πεδία, όλα τα σχετικά σε αυτά στοιχεία, υπογεγραμμένο από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα για τον οποίο πρέπει να προσκομιστεί αποδεικτικό 
έγγραφο νομιμοποίησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφοράς  
 
  (5)  Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του 
οικονομικού φορέα. 
           
Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
         δ.       Η αποσφράγιση των «Προσφορών» θα γίνει δημόσια, την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού,  παρουσία αυτών που υπέβαλαν προσφορά, εφόσον το επιθυμούν. 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 4(γ) 
θα αποφασισθεί και ανακοινωθεί, ποιοι εκ των διαγωνιζομένων πληρούν τις 
προϋποθέσεις περαιτέρω αξιολογήσεως. Στη συνέχεια και μόνο για τους 
διαγωνιζόμενους των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ότι πληρούν τις 
προϋποθέσεις, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προχωρά στο άνοιγμα των 
«Οικονομικών Προσφορών» τους και ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση των τιμών. Όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  
 
 ε. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του μειοδότη με τον 
οποίο θα υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση, ακολουθεί η έγγραφη ειδοποίηση του, 
όπως εντός είκοσι (20) ημερών, καταθέσει σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά : 
 
                   (1)   Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από 
το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από 



τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία ή άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων του 
οικονομικού φορέα καθώς και των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου αυτού  ή προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. 
 
 
                 (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, όπως επίσης και ότι δεν 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ούτε σε διαδικασία εξυγίανσης. Σε περίπτωση 
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση 
την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
                     (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Σε περίπτωση 
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
                (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 
              (5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της 
παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 
και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  
 
         (6)  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Εάν δεν 
καθίσταται δυνατή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, απαιτείται η προσκόμιση 
ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία 
Διάταξη της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16.  
 
 
               (7) Εγγυητική επιστολή τραπέζης καλής εκτέλεσης της σύμβασης χρονικής 
ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής σχετικής σύμβασης, το 
ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 0,5% επί της συνολικής αξίας της εκτός ΦΠΑ με 



βάση τις ενδεικτικές ποσότητες ανάλωσης συνημμένου Πίνακα Προμηθευτέων Ειδών 
(ΠΠΕ). Ανωτέρω εγγυητική θα καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
εκτελεστικής σύμβασης και θα επιστρέφεται με την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της συμφωνίας. 
 
       (8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι αποδέχεται την καταβολή του 
αντιτίμου της τυχόν διενέργειας εργαστηριακών ελέγχων/αναλύσεων (ενός τουλάχιστον 
ανά τρίμηνο). 
   
       (9) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του μειοδότη 
οικονομικού φορέα 
 
5.  Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των δικαιολογητικών της ανωτέρω 
παραγράφου 4(ε) η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να 
κατακυρώσει τον διαγωνισμό στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
        
6.  Ενστάσεις για οποιοδήποτε μέρος του διαγωνισμού γίνονται δεκτές μόνο μέσα στα 
χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 127 του Ν.4412/16 με την προσκόμιση  
παραβόλου του Δημοσίου Ταμείου  αξίας ίσης με το 1% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του Παράβολου η ένσταση δεν θα 
παραλαμβάνεται από την  Επιτροπή εξετάσεως ενστάσεων, η οποία έχει ορισθεί με 
διαταγή Δ/ΝΚ ως σχετικό (ιζ). Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. 
Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον Διοικητικό Όργανο. 
 
7.    Κωδικός CPV: 15110000-2 
 
 

8. Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί με μέριμνα ΝΚ/ΔΟΥ στα πληροφοριακά 
συστήματα ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr).  
 
9. Τα Επιμελητήρια και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα οποία κοινοποιείται 
η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση της 
 
10. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα για επανάληψη του διαγωνισμού , μετά από πρόταση 
της Επιτροπής διενέργειας και εφ’ όσον κρίνει ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι 
ασύμφορο για την Υπηρεσία. 
 
11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Δ’ Χρηματική Διαχείριση  ΝΚ/ΔOY, τηλέφωνο 28210-82324 και στον ΚΕΕΠ/ΝΚ, 
τηλέφωνο 28210-82708  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
12. Χειριστής Σημαιοφόρος (Ε) Λ. Σεφερλής ΠΝ, Προιστάμενος Δ’ Χρηματικής ΝΚ/ΔΟΥ 
Τηλ 9-738-2324.                                                 
 

                                                                
 
                                                             Πλοίαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ     
Ακριβές Αντίγραφο                                                        Διoικητής ΝΚ  
Γενική Γραμματεία ΝΚ 
 
Κυριακή Σταματάκη  
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