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Πίνακας Αποδεκτών 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

KOIN.: Φ.:830/7/468 
 Σ.: 468 
 Σκαραμαγκάς, 24 Ιουνίου 2019 
 Συνηµµένα: Όπως στο κείμενο 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 02/19 

 
ΘΕΜΑ:  Διακήρυξη  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  Υπ’  Αριθμόν  02/19  για Ανάδειξη 
 Μειοδότη για   Εργασίες   Επισκευής   Οδοστρώματος   και   Διευθέτησης Ροής 
 Ομβριων Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ. 

 

1. Έχοντας υπόψη: 
 

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

 
β. Το Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α//01-04-19) «Εναρμόνηση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας με την Οδηγία ΕΕ 2016/943 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου της 8 ης 
Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαληφθεί (εμπορικό απόρρητο ) από την 
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016)- Μέτρα 
για την επιτάγχυνση του έργου του Υποιυργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις. 

 
γ. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α’251/23-11-1970) περί 

«Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει. 
 

δ. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1400/73 της 22/28.5.1973 περί «Καταστάσεων 
των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α' 114). 

 
ε. Το Ν.2292/95 «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και Άλλες 
Διατάξεις. 

 

 
Στόλου». 

στ. Τον Κωδ. Νόμο 4944/1931 (ΦΕΚ 377/Α) «Περί Ταμείου Εθνικού 

 

ζ. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις». 

 
η. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
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θ. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α΄ 204/15-09-11) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει (ΚΗΜΔΗΣ). 

 
ι. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α΄ 141/17-8-2010) «Δημοσιονομική 

Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει. 
 

ια. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

 
ιβ. Την υπ’ αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 

Β΄ 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και 
Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως ισχύει. 

 
ιγ. Τις διατάξεις του Ν.4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 
ιδ. Φ.915.2/28/257404/Σ.235/2 Απρ 2019/ΓΕΝ Πενταετές Πρόγραμμα 

Έργων Εθνικής Υποδομής (ΠΠΕΕΥ) 2019-2023. 
 

ιε. Το υπ’ αριθμ. ΑΔ Φ. 815.1/63/2019/19 Απριλίου 19/ΤΕΣ όπως 
αναρτήθηκε με ΑΔΑΜ: 19REQ004974370 στις 20 Μαίου 2019  (Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης). 

 
 

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

2. Συνοπτικό Διαγωνισμό με λήψη γραπτών σφραγισμένων 
προσφορών για την ανάδειξη Αναδόχου για τις Εργασίες Επισκευής 

Οδοστρώματος και Διευθέτησης Ροής Ομβρίων Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη 
προσφορά µε βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα µε τα οριζόμενα 
στην παρούσα διακήρυξη. 

 
3. Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία (Προϋπολογισμός) με Φ.Π.Α. ανέρχεται στις 

πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των νόµιµων 
κρατήσεων. 

 
4. Η αποσφράγιση των έγγραφων ενσφράγιστων προσφορών του 

διαγωνισμού θα διενεργηθεί την 4 Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης (Ε.Δ.Α.) στο Γραφείο του 
Υποδιοικητή της Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος. 

 
5. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι 

προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί 
στο Μέρος ΙΙ, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπευθύνου Δηλώσεως (ΤΕΥΔ) 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Δ» (Παρέχεται και σε 
επεξεργάσιμη μορφή στον ιστότοπο του ΕΑΑΔΗΣΥ – Κατευθυντήρια Οδηγία 15). 

 

6. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 
υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο και μόνον των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στη παρούσα. Η τιμή της οικονομικής προσφοράς που θα κατατεθεί θα 
πρέπει να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή και είναι 
 δεσμευτική για τον μειοδότη, ενώ σε αυτή δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται 
σχόλια, ούτε αυτή να τελεί υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς. Η 
προσφορά θα δοθεί σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς 
όρους καθώς και την Τεχνικούς Όρους της παρούσας. 

 

7. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
μπορούν το αργότερο μέχρι την 4 Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ 
[έως και μία (1) ώρα πριν την έναρξη αποσφράγισης των προσφορών] να 
υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα πρόσκληση με τους εξής τρόπους: 

α. Την αποστολή τους στη ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

με συστημένη επιστολή ή courier. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, 
η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και την κατάσταση παραλαβής των 
φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

 

β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης (Ε.Δ.Α.) έως και μία (1) ώρα πριν την ημερομηνία και ώρα 
διενέργειάς του. 

 
8. Προσφορές που κατατίθενται ή περιέχονται με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο στην Υπηρεσία και μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται 
ως μη κανονικές και επιστρέφονται μετά το πέρας της διαδικασίας χωρίς να 
αποσφραγιστούν με μέριμνα της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης (Ε.Δ.Α.). 

 
9. Για θέματα διαδικασιών της Διακήρυξης προς την Αναθέτουσα Αρχή οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα αιτήματά τους ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο nbkan_deom@navy.mil.gr ή να απευθύνονται από Δευτέρα έως 
Παρασκευή 9:00- 12:00: 

 

α. στο 210 55 31 348 για πληροφορίες για το Γενικό και Ειδικό μέρος της 
διακήρυξης. 

 
β. στο 210 55 30 370, για τους Τεχνικούς Όρους της διακήρυξης. 

 

10. Αιτήματα για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και τυχόν 
διευκρινιστικές πληροφορίες δεν μπορούν να τροποποιήσουν οποιονδήποτε όρο 
της παρούσης και υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 5 ημέρες 
πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, διαφορετικά δεν θα 
λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

 
11. Αντίγραφα πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική 

μορφή (.pdf) από το διαδίκτυο στην επίσημη σελίδα του Πολεμικού Ναυτικού 
(www.hellenicnavy.gr) και μέσω του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του ΚΗΜΔΗΣ. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΒΚΑΝ) 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Λ. ΠΑΛΑΣΚΑ 1 ΤΚ 12410 

ΧΑΙΔΑΡΙ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ 
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12. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισμού καθορίζουν τις επιμέρους 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Οι Ειδικοί όροι 
υπερισχύουν των Γενικών. Κατά τα λοιπά σε µη λεπτομερώς αναφερόμενα στους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους ισχύουν τα καθοριζόμενα από το νομοθετικό πλαίσιο 
περί προμηθειών του Δημοσίου (Ν. 4412/16), τις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ. 

 

13. Όλοι οι ειδικοί όροι και η τεχνική προδιαγραφή της παρούσας αποτελούν 
ανελαστικούς όρους για τη συμμετοχή στη διαδικασία διενέργειας εν λόγω 
διαγωνισμού. 

 
14. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη 
σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης 
εξ' αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

 
15. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο 

οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για 
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παρούσα και τα παραρτήματά της. 

 
16. Η διενέργεια αυτοψίας από υποψηφίους αναδόχους θα διενεργείται, 

καθημερινές από τις 09:00πμ. έως 13:00 μμ, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης 
με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης (ΔΤΥ) της ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ στο 
τηλ. 210 55 30 370. 

 
17. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για τη συμμετοχή τους στον 

Συνοπτικό Διαγωνισμό, γνωρίσουν στο Γραφείο Ασφάλειας/ Τμήμα έκδοσης 
αδειών ΝΒΚΑΝ µέσω τηλεομοιοτυπίας, στο 2105531347 στοιχεία εκπροσώπων 
τους (ονοματεπώνυμο – αριθμός ταυτότητας- αριθμός κυκλοφορίας οχήματος) 
τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την ημερομηνία αποσφράγιση των έγγραφων 
ενσφράγιστων προσφορών του διαγωνισμού, προκειμένου εκδοθεί άδεια εισόδου. 

 
18. Χειριστής Θέματος: Ανθυποπλοίαρχος (Ο) Η. Ταυρή ΠΝ, Προϊστάμενος 

Γραφείου Δαπανών, τηλ. 210 55 30 375. 

 

Πλοίαρχος Βάιος Παπαλάμπρου ΠΝ 

Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πλωτάρχης (Ε) Κ.Βασιλείου ΠΝ 
Προϊστάμενος Γενικής Γραμματείας 

 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α»  Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 

«B»  Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

«Γ»  Τεχνικοί Όροι Διαγωνισμού 

«Δ»  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

«Ε»  Σχέδιο Σύμβασης Προς Υπογραφή 
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Πίνακας Αποδεκτών 

 Αποδέκτες Για Ενέργεια 

-Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, 
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keeuhcci@uhc.gr 
(με μέριμνα χειριστή προς Ευρεία Κοινοποίηση) 

 Αποδέκτες για Κοινοποίηση 

ΓΕΝ 

ΔΝΕ 

ΤΕΣ 
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 ΠAΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
 Φ.830/7/468/Σ.468 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΟΦΙΑΣΜΟΥ 
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
24 Ιουνίου 2019 

 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό προβλέπονται από 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄ 147) ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gge.gr – Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών - 
Νομοθετικό Πλαίσιο) και την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. 

 
2. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται επιγραμματικά τα κύρια 

χαρακτηριστικά των γενικών όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού: 

 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΒΚΑΝ) 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΝΒΚΑΝ) 
Λ. ΠΑΛΑΣΚΑ 1 ΤΚ 12410 
ΧΑΙΔΑΡΙ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ 
210 55 31 348 - 210 55 30 370 

 
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 

 

50000000-5 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Εργασίες Επισκευής Οδοστρώματος και 
Διευθέτησης Ροής Ομβρίων Υδάτων 
Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά (Ν. Ο. 
Σκαραμαγκά) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ (50.000,00€) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και για 
τριάντα (30) ημέρες, χωρίς δικαίωμα παράτασης 

της ισχύος της σύμβασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η ανάδειξη θα γίνει βάσει των κριτηρίων που 

προβλέπονται στα άρθρα 75, 79 και 80 του 
Ν.4412/2016, αφού η Αναθέτουσα Αρχή ελέγξει 
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 πρώτα την καταλληλόλητα των Οικονομικών 

Φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα με 
τα άρθρα έως 73 και 74 του ίδιου νόμου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ενσφράγιστες προσφορές με προσκόμιση δια 
ζώσης ή με αποστολή μέσω courier 

(συστημένης επιστολής) στην υπηρεσία μας. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ως κριτήριο ορίζεται η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση 

αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

(ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 
24 Ιουνίου 2019 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το αργότερο μέχρι την 04 Ιουλίου ημέρα 
Πέμπτη 2019 και ώρα 09:00 πμ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Πέμπτη 04 Ιουλίου 2019 
και ώρα 10:00 πμ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Ναυτικής Βάση Κανελλόπουλος (ΝΒ ΚΑΝ) 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΒΚΑΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών. 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή 

της Σύμβασης 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Ελληνική 

 
ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ευρώ (€) 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Ν.4412/2016 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Ουδεμία 

 
 

 

                                                Ανθυποπλοίαρχος (Ο) Η. Ταυρή ΠΝ 
                                    Προϊστάμενος Γραφείου Δαπανών 
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 ΠAΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ. 830/7/468/Σ.468 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΔΟΦΙΑΣΜΟΥ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

24 Ιουνίου 2019 
 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 1ο
 

 Αντικείμενο Διαγωνισμού 
 

1. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από την Ναυτική Βάση 
Κανελλόπουλος και αφορά εργασίες, επισκευής Οδοστρώματος και Διευθέτησης 
Ροής Ομβρίων Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ που συνδεέι το Φυλάκιο ΕΡΓΟΣΕ με το 
Φυλάκιο Φ2. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει αποκλειστικά για τις εργασίες επί 
του βεβλαμένου τμήματος και αντιπλημμυρικές εργασίες για την διευθέτηση των 
όμβριων υδάτων περιβάλλοντος χώρου/ασφαλτόστρωσης τμήματος 
οδοστρώματος και ειδικότερα όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα «Γ» της 
παρούσας Διακήρυξης. Στη προσφορά ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη του 
έργου, απαλλάσσοντας τη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ από κάθε ευθύνη έναντι 
οποιουδήποτε τρίτου δημοσίου (πχ. ασφαλιστικοί οργανισμοί, πολεοδομία κλπ) ή 
ιδιωτικού φορέα. 

 
2. Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής είναι επιτακτική η ανάγκη επιτόπιας 

επίσκεψης των υποψηφίων, προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα και να είναι 
επακριβείς οι μετρήσεις τους, πριν την κατάθεση προσφορά τους, καθώς επίσης 
να λάβουν γνώση: 

 

α. Της υφιστάμενης εγκατάστασης. 

β. Των χωροταξικών απαιτήσεων. 

γ. Λοιπών τεχνικών στοιχείων που κρίνουν απαραίτητα για την σύνταξη 
της προσφοράς τους. 

 
 

3. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων 
Ευρώ (50.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν: 

α. Από ΚΑΕ 9739 

β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2019. 
 

γ. Αρμοδιότητας: ΤΕΣ (Ταμείο Εθνικού Στόλου). 
 

5. Ο Μειοδότης βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις 6,27868% ήτοι: 

α. 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.). 
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β. 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ). 

γ. 0,1239% υπέρ Χαρτοσήμου. 

δ. 0,02478% υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). 
 

ε.0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

 

στ. 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 
 

6. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 8,00% επί του καθαρού ποσού μετά 

την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος για την παροχή 
υπηρεσιών, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α’ 
43/1994). 

 
7. Η πληρωμή του Μειοδότη θα διενεργηθεί, μετά την παραλαβή των 

εργασιών, μέσω χρηματικής επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος από το ΤΕΣ 
(Ταμείο Εθνικού Στόλου) που εδρεύει επί της οδού Φειδίου 10, Αθήνα Τ.Κ. 10678, 
με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3829575 / 210-3831585, μετά την συγκέντρωση 
και έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών και εντός περίπου τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την 
παραλαβή τους από το ΤΕΣ μέσω του αρμοδίου Τμήματος της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 
8. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης έως και για τριάντα (30) ημέρες, χωρίς δικαίωμα παράτασης της 
ισχύος της σύμβασης. 

 
Άρθρο 2ο

 

 Δικαίωμα Συμμετοχής 
 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον δραστηριοποιούνται σε Α1 τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας/Οικοδομής: 

 
α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β. δημόσιοι φορείς 

γ. ενώσεις όλων των ανωτέρω προσώπων ή και φορέων 
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων εφόσον 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και 
είναι εγκατεστημένα/οι/ες: 

(1) σε κράτος-μέλος της Ένωσης 
 

(2) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
 

(3) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας 

 
(4) και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της 
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ανωτέρω παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
2. Οι όροι «Οικονομικός Φορέας», «προσφέρων», «υποψήφιος» 

«ανάδοχος» και «μειοδότης» αφορούν όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω 
παράγραφο κατηγορίες. 

 
3. Οι ενώσεις και οι προσωρινές συμπράξεις οικονομικών φορέων δεν 

υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύμπραξη υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 
κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στην περίπτωση 
των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα 
να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως 
Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, 
κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της συμβάσεως 
διαμορφούμενου αναλόγως. Τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται 
έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την 
εκτέλεση του έργου. 

 

4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση Οικονομικών Φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
Άρθρο 3ο

 

 Κατάρτιση, Υποβολή και Λόγοι Απόρριψης Προσφορών 
 

1. Για την κατάρτιση όλων των προσφορών ισχύουν τα κάτωθι: 
 

α. Να έχουν παραδοθεί στη ΝΒΚΑΝ είτε ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης (Ε.Δ.Α.) έως και μία (1) ώρα πριν την ημερομηνία και 
ώρα διενέργειάς του. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα ληφθούν υπόψη. 

 
β. Δεν θα ληφθούν υπόψη, προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από 

την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν, αλλά δεν έφθασαν στην 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης (Ε.Δ.Α.) μέχρι την προθεσμία της παρ. 1α 
του παρόντος άρθρου. 

 
γ. Γίνονται δεκτές προσφορές, μόνο για το σύνολο των διακηρυχθέντων 

εργασιών, διαφορετικά η προσφορά θα αποκλείεται από τον διαδικασία του 
Διαγωνισμού και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών. 

 
δ. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση 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). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα –εταιρικά ή μη–με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται 
σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 
ε. Να είναι σαφείς και πλήρεις και να μην περιέχουν όρο διαφορετικό από 
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τους παρόντες, περιοριστικό ή αμφίβολο. 
 

2. Ειδικότερα οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν 
ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις οι οποίες θα την καθιστούν ασαφή. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει 
να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια 
επιτροπή (Ε.Δ.Α.) κατά τον έλεγχο, θα καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, θα την 
μονογράψει και θα την σφραγίσει προς διασφάλιση της εγκυρότητας. 

 
3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 
υποψήφιος προσφέρων, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 
4. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016, η 

σύναψη Σύμβασης θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των 
εργασιών. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη 
αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές από εκείνους των 
οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά, για 
οποιοδήποτε λόγο ο οποίος συνιστά παράβαση/απόκλιση από τους όρους της 
παρούσης και το Ν.4412/2016, ιδίως τα άρθρα 92 έως 100 και 102 έως 104, όπως 
ενδεικτικά προσφορές: 

 

α. Για τις οποίες ο προσφέρων δεν μπορεί να παράσχει τις απαιτούμενες 
εξηγήσεις κατά την διάρκεια της διαδικασίας διενέργειας του Διαγωνισμού ή η 
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα µε το 
Ν.4412/2016, άρθρο 102. 

 
β. Οι οποίες υποβάλλονται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο 

ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 
παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων Οικονομικών Φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

 
γ. Με χρόνο υλοποίησης της εργασίας μεγαλύτερο από το ζητούμενο. 

 
δ. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο που απορρέει από την παρούσα και το 

Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 4ο
 

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

1. Οι συμμετέχοντες στον Συνοπτικό Διαγωνισμό 02/2019 της ΝΒΚΑΝ 
υποβάλλουν κάθε προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο συμφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς: 

 
α. Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» με 

κεφαλαία γράμματα. 
 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής: 
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γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής. (ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 02/19/ ΝΒ ΚΑΝ). 

 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 

 
2. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν συμφώνως της Προσθήκης «1» του 

παρόντος Παραρτήματος (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) σε δύο (2) 
 αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο κύριο ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα, που θα είναι μονογραμμένα, θα 
γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου 
αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι 
υποχρεωτική. 

 
3. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ 

τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της 
αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 
ολογράφως. 

 
4. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα για την ολοκλήρωση του έργου 

όπως αυτό αναλύεται στο Παράρτημα «Γ» της παρούσης. Οι τιμές της προσφοράς 
είναι δεσμευτικές για τον μειοδότη μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. 
Αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς και 
οποιαδήποτε αξίωσή του, πέραν των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική 
παραλαβή και την αποπληρωμή του έργου. 

 
5. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο 

που θα εμπεριέχει τους δύο (2) υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά 
την διαδικασία του άρθρου 92, παράγραφος 2, Ν.4412/16 και σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις: 

 
α. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω 

δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: 

 
(1) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) 

συμφώνως ΦΕΚ Β’ 3698//16-11-16 ως Παράρτημα «Δ» της παρούσας 
Διακήρυξης, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών χωρίς απαίτηση βεβαίωσης του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής της εν λόγω 
υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να αναλαμβάνεται και από τα πρόσωπα που 
τελούν ως μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τα οποία ενδέχεται να πρέπει να υπογράψουν το 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Λ. ΠΑΛΑΣΚΑ 1 Τ.Κ. 12410 

ΧΑΙΔΑΡΙ- ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ 
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ίδιο ΤΕΥΔ, ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 (αα) και 1 (ββ) του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
ως ακολούθως: 

 
(α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών από τους διαχειριστές. 
 

(β) Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών, από το διευθύνοντα 
σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

(2) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 93 παρ. β περ. δδ του Ν.4412/16). 

 

(3) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/16, με το οποίο 
θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

(4) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 
της παρούσας Διακήρυξης. 

 

(5) Βεβαίωση του Οικονομικού Φορέα ότι προσήλθε προς αυτοψία 
του χώρου που πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εργασίες και ενημερώθηκε 
λεπτομερώς για αυτές από την Υπηρεσία υπογραφόμενη και από τη Γενική 
Γραμματεία ως εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

β. Σε  ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω 
δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

 
(1) Πίνακας Συμμόρφωσης της Διακήρυξης οποίος πρέπει να 

υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω 
επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να 
ακολουθήσει: 

 
(α) Στη Στήλη «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» εννοούνται αναλυτικά οι 

αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να 
δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις και δεσμεύσεις. 

 
(β) Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΩΣ ΑΡΘΡΟ» εννοούνται τα εκάστοτε 

άρθρα που περιγράφουν τις εργασίες με την αντίστοιχη προδιαγραφή τους η 
οποία καθίσταται υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

 
(γ) Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ», σημειώνεται η 

απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που θα έχει τη μορφή ΝΑΙ εάν δεσμευτεί ότι 
η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή ΟΧΙ εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν 
δεσμεύεται για την πιστή τήρηση των όρων της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής. 

 
(δ) Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγράφεται με μέριμνα του 

Οικονομικού Φορέα η σαφής παραπομπή-στοιχεία-οδηγία (η οποία τυχόν θα 
περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 
τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης 
και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ.) 
που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνει την απόκλισή του από 
την εκάστοτε τεχνική απαίτηση. Είναι επιβεβλημένη η πληρέστερη συμπλήρωση 
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των παραπομπών-στοιχείων-οδηγιών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 
συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα 
στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που 
τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 
Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. 
Προδ.4.18). 

 
(ε) Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης: 

 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΩΣ ΑΡΘΡΟ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
ΥΛΙΚΑ 

Άρθρο 2ο
   

2. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 3ο
   

3. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Άρθρο 4ο
   

4. 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Άρθρο 5ο
   

5. 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Άρθρο 6ο
   

 
(2) Στατική Μελέτη πλακοσκεπούς οχετού, τοιχίου ανάσχεσης 

και πτερυγότοιχου, ως άρθρο 5 παρ. 2ζ. Παραρτήματος «Γ» Τεχνικοί Όροι 
διαγωνισμού. 

(3) Μελέτη επένδυσης του πρανούς στην εξόδο του οχετού, ως 
άρθρο 5 παρ. 2ιδ. Παραρτήματος «Γ» Τεχνικοί Όροι διαγωνισμού. 

(4) Υπεύθυνη Δήλωση ως άρθρο 3 παρ. 11 Παραρτήματος «Γ» 
Τεχνικοί Όροι διαγωνισμού. 

(5) Υπεύθυνη Δήλωση εκτέλεσης εργασιών συμφώνως ΕΤΕΠ 
08-01-01-00 και ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ως άρθρο 5 παρ. 2 η και ια, Παραρτήματος 
«Γ» Τεχνικοί Όροι διαγωνισμού. 

(6) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου . 

(7) Κατάλληλα έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει εμπειρία σε 
ομοειδούς αντικείμενο έργο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη ή παλαιότερα με επαρκή 
τεκμηρίωση (πχ πρωτόκολλα παραλαβής, κ.ο.κ.). 

 
6. Οι Υπεύθυνες δηλώσεις και πάσης φύσεως δικαιολογητικά πρέπει να 

φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ πλην 
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 5ο
 

 Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
 εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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2. Εναλλακτικές προσφορές σε θέμα χρόνου ισχύος δε γίνονται δεκτές επί 
ποινή αποκλεισμού, ως αυτό αναφέρεται και στην Παράγραφο 5α του Άρθρου 3 
της παρούσας Διακήρυξης. 

 
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη παρούσα. Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής οικονομικού Φορέα ματαιώνονται 
υποχρεωτικά, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι συμμετέχοντες σε αυτή μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία επιλογής Οικονομικού Φορέα συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 
4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 

διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία επιλογής Οικονομικού Φορέα ή 
εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης ένστασης ή ενδίκου μέσου ή 
βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες αφορούν στην παρούσα. 

 

Άρθρο 6ο
 

 

 Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Προσφορών 
 

1. Το άνοιγμα των προσφορών και η διαδικασία επιλογής Οικονομικού  

Φορέα θα διενεργηθεί την 04 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 
πµ,ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης (Ε.Δ.Α.) στ Γραφείο του 
Υποδιοίκητη της Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος. 

 
2. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης (Ε.Δ.Α.) θα αποσφραγίσει τις 

προσφορές ενώπιον όσων παρευρίσκονται εκ των συμμετεχόντων ή των 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 
στοιχείων που υπεβλήθησαν. Μετά το πέρας της συνεδρίασης η Επιτροπή, 
κατόπιν έγκρισης από το ΓΕΝ/Γ4, εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις 
προσφορές, με την σύνταξη πρακτικού. 

 
3. Προσφορές που αποστέλλονται και περιέχονται στην ΝΒΚΑΝ 

εκπρόθεσμα, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 

 

4. Η αποσφράγιση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης (Ε.Δ.Α.). 
γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

 
α. Αποσφραγίζει και μονογράφει τους κυρίους φακέλους των οικονομικών 

 προσφορών κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής της (Ε.Δ.Α.) χωρίς να 
λάβει υπ’ όψιν της τις προσφερόμενες τιμές. 

 
β. Αποσφραγίζει, μονογράφει και ελέγχει τον υποφάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ως προς τη νομιμότητα και την πληρότητα 
τους, σύμφωνα με τους όρους και της διατάξεις της παρούσας. 
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γ. Εν συνεχεία και όσοι ελέγχθηκαν επιτυχώς ως προς τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής προκρίνονται στην β΄ φάση όπου εκεί αποσφραγίζεται και 
μονογράφεται ο υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος 

ελέγχεται και αξιολογείται ως προς τη νομιμότητα και την πληρότητα του, σύμφωνα 
με τους όρους και της διατάξεις της παρούσας. 

 

δ. Αποσφραγίζει, μονογράφει και ελέγχει τη Στατική Μελέτη πλακοσκεπούς 
οχετού, τοιχίου ανάσχεσης και πτερυγότοιχου και τη Μελέτη επένδυσης του 
πρανούς στην έξοδο του οχετού, οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν αμέσως 
προς αρμόδιο τμήμα ΓΕΝ/Γ4 για περαιτέρω έλεγχο και έγκριση σύμφωνα με τις 
προβλέψεις τεχνικής έκθεσης ΓΕΝ/Γ4. 

 

ε. Εφ’ όσον υπάρξουν προσφέροντες οι οποίοι περάσουν επιτυχώς όλη 
την ανωτέρω διαδικασία η αρμόδια Επιτροπή (Ε.Δ.Α.) ελέγχει τις οικονομικές 
προσφορές του κυρίου φακέλου και εισηγείται την κατακύρωση του Διαγωνισμού 

µε κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση 
αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. 

 
στ. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας συντάσσει πρακτικό και 

διαβιβάζει το φάκελο του Διαγωνισμού στη Διεύθυνση Εφοδιασμού και 
Οικονομικής Μέριμνας για την εκδήλωση ενεργειών αρμοδιότητάς της, με  βάση 
τις εισηγήσεις της. 

 
5. Όσες εκ των οικονομικών προσφορών, δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων τους, δεν υπολογίζονται 
και επιστρέφονται στους προσφέροντες σε περίπτωση που ζητηθούν εκ των ιδίων 
εντός δύο (2) ημερών από την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

6. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού, καθώς και 
των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 
7. Η υποβολή ή πρόκριση µόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για 

τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης, 
χωρίς αυτό να αποτελεί δέσμευση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δύναται να 
ακυρώσει οριστικά ή να επαναλάβει τη διαδικασία, όπως ενδεικτικά σε 
περιπτώσεις ασύμφορων τιμών, µη ύπαρξης συγκριτικού αρχείου τιμών, προς 
επιδίωξη ευρύτερης συμμετοχής και ανταγωνισμού, µε σκοπό την επίτευξη 
ικανοποιητικών τιμών και προάσπισης των συμφερόντων του Δημοσίου κλπ, 
σύμφωνα µε το Ν.4412/2016, άρθρο 106. 

 
8. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε την απόφαση 

κατακύρωσης του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 
κοινοποιείται µε επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες συνοδευόμενη με 
αντίγραφο του Πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα µε το Ν.4412/2016, άρθρο 127. 

Άρθρο 7ο
 

 

 Επιλογή Οικονομικού Φορέα/Κατακύρωση/Υπογραφή Σύμβασης 
 

1. Η κατακύρωση της διαδικασίας και η σύναψη σύμβασης τελεί υπό την 
έγκριση της Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος. Η επιλογή του υποψήφιου 
ανάδοχου θα γίνει με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης (Ε.Δ.Α.) και την έκδοση της σχετικής 
Κατακυρωτικής Απόφασης. 
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2. Σε περίπτωση που προκύψει προσφορά από δύο (2) ή περισσότερους 
Οικονομικούς φορείς με την ίδιο ακριβώς ποσό τότε η κατακύρωση θα δοθεί με 
την αξιολόγηση κριτηρίων του παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

1 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

60 

2 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 40 

 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΦΙΚΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

 
100 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
 

 
3. Στον προσφέροντα στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται 

σχετική ανακοίνωση για την κατακύρωση της διαδικασίας σε αυτόν ενώ στους 
απορριφθέντες κοινοποιείται το πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής (ΕΔΑ) που 
ανακηρύσσει τον υποψήφιο ανάδοχο του διαγωνισμού. 

 
4. Σε περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί την προσκόμιση 

περισσότερων δικαιολογητικών πριν την κατακύρωση, τα έγγραφα αυτά θα 
πρέπει να προσκομιστούν από τον οικονομικό φορέα εντός χρονικού διαστήματος 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

 
5. Ο επιλεχθείς υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της κατακύρωσης να προσέλθει στην Ναυτική Βάση 
Κανελλόπουλος προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση, προσκομίζοντας και την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης του Διαγωνισμού ως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης. 

 
6. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 

«Ε» της παρούσης Διακήρυξης. 

 
7. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης (έγγραφη ειδοποίηση) η σύμβαση 

θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα και η µη προσέλευση του υποψήφιου ανάδοχου για 
την υπογραφή της, επιφέρει αυτόματα το δικαίωμα στην αναθέτουσα αρχή, να 
παρακρατήσει την όποια εγγυητική επιστολή (συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης) 
διαθέτει υπέρ της. 

8. Στη περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας, στον οποίο κατακυρώθηκε η 
διαδικασία, δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας 
την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της συμβάσεως, κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
9. Κατά τη διενέργεια της επιλογής Οικονομικού Φορέα και κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν αναλογικά οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016, σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων 
αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της 
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σύμβασης. 
 

 

Άρθρο 8ο
 

 Οριστική Εγγυοδοσία 
 

1. Όλοι οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν την 
«Εγγύηση συμμετοχής», για την συμμετοχή τους στον εν λόγω Συνοπτικό 
Διαγωνισμό. 

 
2. Το ύψος της «Εγγύηση συμμετοχής» καθορίζεται στο χρηματικό ποσό 

των τετρακοσίων ευρώ (400,00€), δηλαδή 1% της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Μετρητά ή αυτούσιες ομολογίες ως «Εγγύηση» δεν είναι 
αποδεκτές κατά την διαδικασία και ενώπιον της Επιτροπής (Ε.Δ.Α.). Διατύπωση ή 
όρος περιλαμβανόμενος στην εγγυητική επιστολή αντίθετος προς τ' ανωτέρω 
καθιστά την προσφορά του πλειοδότη απορριπτέα με απόφαση της επιτροπής 
του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία λήξης, αλλά να ισχύει 
μέχρι της επιστροφής της. Σε αντίθετη περίπτωση η ημερομηνία λήξης πρέπει να 
καλύπτει χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών, πέραν του χρόνου λήξης 
της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Η 
εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

 
3. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την 

είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον 
ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την 
έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

 
β. την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή 

την έκδοση απόφασης επ' αυτών. 

 
5 Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει την 

 «Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης»,  το ύψος της οποίας καθορίζεται σε  ποσοστό πέντε 

 τοις εκατό  (5%)  επί  της αξίας  της σύμβασης εκτός ΦΠΑ  (2.500,00€  για  όλο  το 
 ποσό του προϋπολογισμού) και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 

όρων της σύμβασης. 
 

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

8. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την 
είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

 
9. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 
σύμβασης. 

 
10. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 5 και παρόντος άρθρου εκδίδονται 

από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή στα κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια  ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 
11. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται συμφώνως της 

Προσθήκης «2» του παρόντος Παραρτήματος και ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν 
οπωσδήποτε τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, διότι 
διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Άρθρο 9ο
 

 Ματαίωση-Επανάληψη Διαδικασίας 
 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης (Ε.Δ.Α.), διατηρεί το δικαίωμα να 
αποφασίσει σύμφωνα µε το Ν.4412/2016, άρθρο 106, τη διακοπή, μετάθεση, 
ματαίωση ή ακύρωση της Διαγωνιστικής διαδικασίας: 

 
α. Αν η διαδικασία αποβεί άγονη. 

 

β. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 
της σύμβασης. 

γ. Αν οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές που σχετίζονται µε τη 
διαδικασία του Διαγωνισμού άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού 
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
δ. Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 

σύμβασης. 
 

ε. Αν η επιλεχθείσα προσφορά κριθεί µη συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη. 

 

στ. Για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ενδεικτικά δημόσιας 
υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
ζ. Για λοιπούς λόγους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

 
2. Η ματαίωση ή ακύρωση μπορεί να αφορά ολόκληρο το αντικείμενο της 
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σύμβασης ή τμήμα αυτής. 
 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης (Ε.Δ.Α.), διατηρεί το δικαίωμα να 
αποφασίσει, παράλληλα µε τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

 
α. Την επανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας ή οποιασδήποτε φάσης 

αυτής, µε τροποποίηση ή µη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της. 
 

β. Την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 και 32, του Ν.4412/2016, 
εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

 
4. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη  
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης (Ε.Δ.Α.), διατηρεί το 
δικαίωμα να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναδιαμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
διαπιστώθηκε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

Άρθρο 10ο
 

 Διοικητικές Προσφυγές- Ενστάσεις 
 

1. Οι προδικαστικές προσφυγές και ενστάσεις θα υποβάλλονται ενώπιον της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά πράξης της. Ενστάσεις που υποβάλλονται για 
οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. 
Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής 
ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. 

 
2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 
δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
3. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης ή προσφυγής με τηλεομοιοτυπία 

(FAX), από τους προσφέροντες, αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη, παρά μόνο αν 
επακολουθήσει από την τηλεομοιοτυπία (FAX), η υποβολή επιβεβαιωτικού 
πρωτοτύπου της ενστάσεως ή προσφυγής. 

 

Άρθρο 11ο
 

 Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου 
 

1. Οποιαδήποτε γενικά ζημία προκαλείται από αθέτηση κάποιου όρου της 
συμφωνίας από τον ανάδοχο, εισπράττεται από όσα ο ανάδοχος έχει να λαμβάνει 
για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή 
ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών κατά τις διατάξεις περί  είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων. 

 
2. Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα εισπράττονται σε 

περίπτωση υπαναχώρησης του μειοδότη όταν αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

Άρθρο 12ο
 

 Ποινικές Ρήτρες – Επιβολές Κυρώσεων 
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1. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιαμέσων προθεσμιών της 
αντίστοιχης προθεσμίας, 

 

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 

 
γ. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, εάν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στην συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεσθεί πλήρως. 

 
2. Αν ο Οικονομικός Φορέας δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της 

Αναθέτουσας Αρχής και της αρμόδιας Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής 
Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης ή ο τρόπος επικοινωνίας αυτού 
δεν είναι ο προσήκων σε Στρατιωτική Μονάδα επιβάλλονται σε αυτόν κυρώσεις, 
σύμφωνα με τον Ν.4412/16, όπως αυτές αναλύονται: 

 

α. Οι κυρώσεις που   επιβάλλονται  σε   περιπτώσεις   μερικής   ή ολικής 
 αδυναμίας  υλοποίησης τμήματος/τμημάτων  του  έργου – καθυστερήσεων – 
 ελλείψεων – κακοτεχνιών – προσκόμισης διαφορετικού  υλικού αυθαίρετα  (Τέτοια 
 υλικά θεωρούνται όσα δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ως 
 προς τις σταθερές ποιότητας, την σήμανση, την εμφάνιση και την ασφάλεια) είναι: 

 

(1) Για πρώτη παράβαση: Έγγραφη σύσταση-επίπληξη και άμεση 
διόρθωση της οποιασδήποτε παράβασης. 

 

(2) Για δεύτερη παράβαση: δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και άμεση διόρθωση της οποιασδήποτε παράβασης. 

 
(3) Για τρίτη παράβαση: πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και άμεση διόρθωση της οποιασδήποτε παράβασης. 
Στο διάστημα αυτό η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί στην 
αντικατάσταση του μειοδότη με τον επόμενο προσφέροντα που έλαβε μέρος στην 
Διαγωνιστική διαδικασία, ή και με νέα Διαγωνιστική διαδικασία (Διενέργεια νέου 
Συνοπτικού Διαγωνισμού), ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 

(4) Εφόσον υπάρξει και έτερη παράβαση ο μειοδότης κηρύσσεται 
έκπτωτος για το σύνολο της σύμβασης. 

 
β. Σε περιπτώσεις  ποιοτικών παραβάσεων ( για  υλικά επιβλαβή  για  την 

 υγεία  ή  ακατάλληλα  για  τον  άνθρωπο.  Τέτοια  υλικά  ακατάλληλα  για τους 
 ανθρώπους   και επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες  τοξικές 
 ή 
 άλλες επιβαρυντικές στην υγεία αυτού που έρχεται σε επαφή και στους απογόνους 

 του) επιβάλλεται: 
 

(1) Για πρώτη παράβαση: πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς ΦΠΑ επί της 
 συμβατικής αξίας και ταυτόχρονα πάγωμα του αντισυμβατικού είδους, μέχρις ότου 
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υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποιημένη εργαστηριακή ανάλυση που αποδεικνύει 
την αποκατάσταση των ποιοτικών παραβάσεων. 

 
(2) Για δεύτερη παράβαση: δεκαπέντε τοις εκατό (15%) χωρίς ΦΠΑ 

επί της συμβατικής αξίας και ταυτόχρονα πάγωμα τοποθέτησης του 
αντισυμβατικού είδους, μέχρις ότου υπάρξει έλεγχος και νέα πιστοποιημένη 
εργαστηριακή ανάλυση που αποδεικνύει την αποκατάσταση των ποιοτικών 
παραβάσεων. Στο διάστημα αυτό η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί 
στην αντικατάσταση του μειοδότη με τον επόμενο προσφέροντα που έλαβε μέρος 
στην Διαγωνιστική διαδικασία, ή και με νέα Διαγωνιστική διαδικασία (Διενέργεια 
νέου Συνοπτικού Διαγωνισμού), ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 
(3) Εφόσον υπάρξει και έτερη παράβαση ο μειοδότης κηρύσσεται 

έκπτωτος για το σύνολο της σύμβασης. 
 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από / με την 
αμοιβή του μειοδότη ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο μειοδότης δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

 
Άρθρο 13ο

 

 Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία 
 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Οικονομικό Φορέα, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία υπογραφής της 
σύμβασης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, παράδοσης ή αντικατάστασης 
των ειδών, εντός του συμβατικού χρόνου. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας 
επιβαρύνει τον Οικονομικό Φορέα, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που τη συνιστούν, να αναφέρει 
αυτά εγγράφως και να προσκομίσει στη Μονάδα τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να  
τα αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά: 

 

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 

καταστήματος του προμηθευτή. 
 

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του προμηθευτή που 
συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του. 

 
γ. Πλημμύρα. 

δ. Σεισμός. 

ε. Πόλεμος. 
 

στ. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων και 
εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύμβασης του ιδίου ή του κατασκευαστή 
προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. 

 
ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
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2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 
συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 

 
3. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εάν υπάρχει υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς 
και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Άρθρο 14ο

 

 Μεταφορά – Παράδοση– Παραλαβή 
 

1. Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του Οικονομικού 
Φορέα στους χώρους του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά που θα του 
υποδειχθούν. Η οριστική παραλαβή τους θα γίνει από το αρμόδια Επιτροπή 
Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. Το 
πρωτόκολλο που συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον 
Οικονομικό Φορέα. Για την παραλαβή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του 
Ν.4412/2016. 

 
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί κατά 

μέγιστο χρονικό διάστημα ίσο με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 2 του Ν.4412/2016. Η απόφαση παράτασης 
εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 
αιτήματος του Οικονομικού Φορέα. 

 
3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το υλικό, ο Οικονομικός Φορέας κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
4. Ο μειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

 
α. Για κάθε βλάβη που θα διαπιστώνεται και για την οποία θα ειδοποιείται 

από την Αναθέτουσα Αρχή, να την αποκαθιστά άμεσα. 
 

β. Να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών με τις 
απαραίτητες πρώτες ύλες, οι οποίες να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες 
επιχειρήσεις-κατασκευαστικές εταιρίες. 

 
γ. Να εγγυάται τη σωστή λειτουργία του συνόλου των μηχανημάτων του 

ώστε το τελικώς προϊόν να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και 
ασφάλειας για την κατηγορία του. 

 
δ. Να αποδεικνύει την επαρκή εκπαίδευση του ιδίου ή του 

απασχολούμενου προς τούτο προσωπικού, κάθε φορά που αυτό θα απαιτηθεί. 
Επίσης, το απασχολούμενο προσωπικό θα διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικά 
υγείας, το σύνολο των οποίων θα προσκομισθεί στην Αναθέτουσα Αρχή με την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 
ε. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η επιχείρησή του 
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πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής. 
 

στ. Θα πρέπει να εκτελεί την μεταφορά υλικών με κατάλληλα μέσα 
(φορτηγά – ημιφορτηγά) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια προσωπικού και 
υλικού. Για το λόγο αυτό, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να 
υποβληθούν οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων στις οποίες αναγράφεται ότι τα 
μεταφορικά μέσα (φορτηγά – ημιφορτηγά) φέρουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
για την τήρηση των ανωτέρω. 

ζ. Το προσωπικό που θα εισέρχεται στους χώρους της υπηρεσίας θα είναι 
μόνιμο και η άδεια εισόδου θα εκδίδεται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας της 
Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος Για τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα 
ενημερώνεται το παραπάνω Τμήμα δύο (2) ημέρες νωρίτερα. Ληφθεί υπόψη ότι 
για είσοδο αλλοδαπού προσωπικού εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά, 
απαιτείται ειδική άδεια από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού η οποία εκδίδεται 
περίπου τριάντα ημέρες μετά την αποστολή των στοιχείων ανωτέρω προσωπικού, 
από τη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. 

 
5. Σε περίπτωση προσκόμισης στην Υπηρεσία ακατάλληλων μηχανημάτων, 

χαρακτηριζομένων έτσι από την αρμόδια Επιτροπή, αυτά δεν θα εισέρχονται στον 
χώρο εργασίας. 

 
6. Απαγορεύεται απόλυτα η προσθήκη και τοποθέτηση μηχανημάτων που 

δεν αναγράφονται στις συμβάσεις που θα υπογραφούν, εκτός εάν επέλθει 
επέκταση της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση της διαδικασίας. 

 

Άρθρο 15ο
 

 Ποιοτικός Έλεγχος – Δειγματοληψία Υλικών 
 

1. Η Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος δύναται να προβαίνει σε απαιτούμενους 
ελέγχους με αρμόδια επιτροπή από Αξιωματικούς της Αναθέτουσας αρχής , προς 
διαπίστωση της εφαρμογής της συμβάσεως με πρακτική δοκιμή. 

 

2. Ο Οικονομικός Φορέας πρέπει να τηρεί επακριβώς τις κείμενες διατάξεις 
και να δέχεται σε οποιονδήποτε χρόνο, τον ποιοτικό – τεχνικό (μικροσκοπικό και 
μακροσκοπικό) έλεγχο και τη διενέργεια των απαραίτητων δειγματοληψιών. 

 
3. Η απαιτούμενη τυχόν δειγματοληψία εκτελείται με την παρουσία του 

μειοδότη ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, ενώ η αξία των δειγμάτων θα βαρύνει 
το μειοδότη και τυχόν κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων την Υπηρεσία. 

 
4. Ο αριθμός, η ποσότητα και ο τρόπος θα καθορίζεται, κατόπιν 

συνεννόησης των εμπλεκομένων. Ο μειοδότης ειδοποιείται για τον τόπο και χρόνο 
δειγματοληψίας, ενώ τυχόν απουσία του δεν εμποδίζει την πρόοδο της 
διαδικασίας της δειγματοληψίας. 

 
5. Η μεταφορά των υλικών πρέπει να εξασφαλίζεται από τις πάσης φύσεως 

ρυπάνσεις με μέριμνα του Οικονομικού Φορέα και να γίνεται μέσα σε καθαρά και 
προστατευμένα κουτιά ή παρόμοιες συσκευασίες (παλέτες). Επίσης και ο χώρος 
τοποθέτησης των υλικών στα μέσα μεταφοράς, πρέπει να είναι καθαρός, να 
τηρούνται δε πάντοτε οι προβλεπόμενοι όροι υγιεινής μεταφοράς αυτών. 

 

Άρθρο 16ο
 

 Γενικές Διατάξεις – Άλλοι Ειδικοί Όροι 
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1. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία ή διαφωνία που θα απορρέει από την 
σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται από τον ανωτέρω τρόπο, 
θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια εφόσον από την 
κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή µε εφαρμογή του 
Ελληνικού Δικαίου. 

 
2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Οικονομικός Φορέας να τηρεί τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού-ασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου και συμπληρωματικά στον αστικό κώδικα. 

 

3. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσης Διακήρυξης, 
ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

4. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης περί αύξησης 
των κάθε φύσεων δαπανών, φόρων, τελών (εξαίρεση αποτελούν οι συντελεστές 
Φ.Π.Α.) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της 
ποιότητας των προϊόντων. 

 
5. Όλοι οι όροι της παρούσης κηρύσσονται ουσιώδεις, δεσμευτικοί και 

απαράβατοι, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

 
Ανθυποπλοίαρχος (Ο) Η. Ταυρή ΠΝ 

                                                             Προϊστάμενος Γραφείου Δαπανών 

 

 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
«2» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής & Καλής Εκτέλεσης 
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 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠAΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ. 830/7/468 /Σ.468

Β-1-1 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
24 Ιουν 2019 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΠΡΟΣ: ΝΒΚΑΝ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ε.Δ.Α.) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 
Επωνυμία  Οικονομικού Φορέα:………………………………………………………….. 

Ο υπογεγραμμένος………………………………………………………………………… 

κάτοικος……………………………οδός…………………………………αριθμός……... 

τηλ………………………… κάτοχος του υπ’ αριθμόν ..................................... δελτίου 

αστυνομικής ταυτότητας, επαγγέλματος… ........................................................... με 

ΑΦΜ……………………………  εκπροσωπώ την επιχείρηση…………………………. 

Η έδρα της οποίας βρίσκεται στην οδό………………………………… 

αριθμό……..... 

 
Έχοντας υπόψη τα παραρτήματα «Α» (Γενικοί όροι), «Β» (Ειδικοί Όροι), και «Γ» 

(Τεχνικές Όροι) της Διακήρυξης 01/19//ΝΒΚΑΝ με θέμα: «Εργασίες Επισκευής 

Οδοστρώματος και Διευθέτησης Ροής Ομβρίων Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ» 

π ρ ο σ φ έ ρ ω 

την τιμή των...................................................................................................... (1) 

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για τις παραπάνω εργασίες, όπως αυτές αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Α/Α CPV Περιγραφή Είδους Τιμή ΜΜ 
Συνολική 

Αξία 
Ολογράφως 

(2) (3) (4) 

    
 

Πχ. 

30.645,16€ 

 
 

πχ. 

30.645,16€ 

ΤΡΙΑΝΤΑ 

  Εργασίες Επισκευής ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

 50000000-5 Οδοστρώματος και ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

1.  Διευθέτησης Ροής Ομβριων 

Υδάτων Δρόμου ΕΡΓΟΣΕ. 

ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ 

   ΛΕΠΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ: (5) Π.Χ. 30.645,16 € 

Φ.Π.Α. 24%: Π.Χ. 7.354,84 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Π.Χ. 38.000,00 € 
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Β-1-2 
 

1. Η προσφορά ισχύει και μας δεσμεύει για. ............................... (……)(6) ημέρες. 

2. Τα ανωτέρω είναι δεσμευτικά καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν 

μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς. 

3.Χρόνος Παράδοσης: ……...……………………..(……)(7) ημέρες 

4. Στην  ανωτέρω προσφερόμενη τιμή  επιβαρυνόμαστε  με όλες τις νόμιμες 

κρατήσεις (6,27868%) ήτοι: 

α. 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), 

β. 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ), 

γ. 0,1239% υπέρ Χαρτοσήμου, 

δ. 0,02478% υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), 

ε. 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 

στ. 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

5. Επιπρόσθετα επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 

κρατήσεων γνωρίζουμε ότι παρακρατείται ποσοστό 8,00% ως φόρος εισοδήματος 

για την παροχή υπηρεσιών. 

 
Υπογραφή/Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα 

 
 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1. Αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ολογράφως και αριθμητικά καθώς επίσης 
περιλαμβάνονται σε αυτή τα έξοδα παράδοσης, μεταφοράς . 

 
2. Αναγράφεται η προσφερόμενη Τιμή Μονάδας Μέτρησης εκάστου 
προσφερόμενου είδους σε ευρώ (μόνο αριθμητικά με δύο δεκαδικά ψηφία). 

 

3. Αναγράφεται η Συνολική Αξία εκάστου προσφερόμενου αντικειμένου εργασίας 
σε ευρώ, αριθμητικά με δύο δεκαδικά ψηφία, η οποία πρέπει να προκύπτει ως το 
γινόμενο της Ποσότητας επί την Τιμή Μονάδας Μέτρησης. Σε περίπτωση που η 
εργασία προσφέρεται με έκπτωση, αυτή η έκπτωση συνυπολογίζεται στην 
προσφερόμενη Τιμή Μονάδας Μέτρησης και όχι στην Συνολική Αξία της 
προσφερόμενης εργασίας, ειδάλλως η προσφορά θεωρείται εναλλακτική 
προσφορά ή αντιπροσφορά και απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με τους 
όρους της Διακήρυξης. 

 

4. Αναγράφονται ολογράφως τα αριθμητικά ποσά της προηγούμενης στήλης. 

 

5. Αναγράφεται η Συνολική Αξία των προσφερόμενων εργασιών σε ευρώ (Χωρίς 
Φ.Π.Α.), αριθμητικά με δύο δεκαδικά ψηφία, η οποία πρέπει να προκύπτει ως το 
άθροισμα των Συνολικών Αξιών της στήλης. Σε περίπτωση προσφερόμενης 
έκπτωσης, αυτή η έκπτωση συνυπολογίζεται στην προσφερόμενη Τιμή Μονάδας 
Μέτρησης εκάστου εργασίας και όχι στην Συνολική Αξία των προσφερόμενων 
εργασιών, 
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ειδάλλως η προσφορά θεωρείται εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

 
6. Αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ολογράφως και αριθμητικά σε 
ημέρες. 

 
7. Αναφέρεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ολογράφως και αριθμητικά σε 
ημέρες [συμφώνως Παραρτήματος «Α» (Γενικοί Οροί Διαγωνισμού) Διακήρυξης] 

 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

 

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγμα περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες 
 πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου,  
οι συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία δύνανται να περιλαμβάνουν 
επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της αρμόδιας επιτροπής 
(Ε.Δ.Α.), λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 
 

Ανθυποπλοίαρχος (Ο) Η. Ταυρή ΠΝ 
                                       

                                         Προϊστάμενος Γραφείου Δαπανών 
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 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠAΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
 Φ. 830/7/468/Σ.468  

 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 24 Ιουνίου 2019 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Α. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης: 

 
Ονομασία Τράπεζας:……………………………………… 
Κατάστημα:………………………………………………… 
(Δ/νση οδός – T.K.-Τηλ.)…………………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης……………………………………… 
ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ………………………………………………. 

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

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 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 (ή του φυσικού 
προσώπου).……………………………………………………………………… που εδρεύει 
επί της οδού (Διεύθυνση)……………………………………………… 
Α.Φ.Μ………………………… για τη παροχή υπηρεσιών της στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της…………για την προμήθεια………σύμφωνα µε τους όρους της υπ’ 
αριθμόν 01/19 Διακύρηξης την Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος. Το ποσό καλύπτει το 
ένα τοις εκατό (1%) της προυπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ …(ολογράφως και 
αριθμητικός) ΕΥΡΩ αυτής. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις, από την συμμετοχή 
εις τον ανωτέρω διαγωνισμό, απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας, καθ’ 
όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, µε µόνη τη δήλωσή 
σας ολικά ή µερικά, χωρίς καµιά από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή µη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό αίτημά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί µας καµιά ισχύ. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών 

για την τράπεζά µας 
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 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

 

Β. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης: 

 
 

Ονομασία Τράπεζας: 
Κατάστημα: 
(Δ/νση οδός – T.K.): 
Ημερομηνία έκδοσης: 
ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 

 

……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 

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

 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 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 
………………………………………………………………………………………………. 
. 

Διεύθυνση……………………………………………… 
Α.Φ.Μ… .................................. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 
αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για 

την προμήθεια 
……………………………………………………………………………… προς κάλυψη 
αναγκών της …………………………………………………………….. και το οποίο 
ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 
………............................ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύησή ισχύει μέχρι την …./.…/…. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό 
των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπ. Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Υπογραφή/Σφραγίδα Τραπέζης 

 
 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής να είναι απεριορίστου χρόνου. 

 
 

Ανθυποπλοίαρχος (Ο) Η. Ταυρή ΠΝ 
                                                            

                                     Προϊστάμενος Γραφείου Δαπανών 
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 ΠAΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ Φ. 830/7/468/Σ.468 
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
24 Ιουν 2019 

 
 

 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο1ο
 

 ΣΚΟΠΟΣ  

1. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για 
την εκτέλεση έργου επισκευής οδοστρώματος και διευθέτησης όμβριων υδάτων δρόμου 
ΕΡΓΟΣΕ. 

 

Άρθρο 2ο
 

 ΥΛΙΚΑ 
1. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών 

στοιχείων καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο 
εργοτάξιο. 

 
2. Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο έργο, 

πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά 
μεταξύ τους. 

 
3. Με την δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ–ΥΠΥΜΕΔΙ, Υπ' Αριθμ. 6690 στο ΦΕΚ 

1914Β/15-06-2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των 
προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή 
διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας 
οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα, για κάθε προϊόν, Eεναρμονισμένα 
Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και 
να φέρουν τη σήμανση CE. 

 
4. Όλα τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι 

καινούργια και να ενσωματωθούν στο έργο ανηγμένα στην τιμή εργασίας, όπως επίσης 
και η χρήση βοηθητικών μέσων (γερανοί, καλαθοφόρα, ικριώματα κλπ). 

 
5. Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία 

υπάρχουν πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 
προδιαγραφές αυτές. 

 

6. Τα υλικά που απαιτούνται για λήψη προστατευτικών μέτρων κατά την 
εκτέλεση των εργασιών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. 

 

7. Κατά την φορτοεκφόρτωση, προς αποφυγή παραμορφώσεων και 
τραυματισμών, θα χρησιμοποιούνται ιμάντες ανάρτησης με ελαστική ή πλαστική 
επικάλυψη, ή ξύλινα πλαίσια (παλέτες), ειδικά για την διακίνηση των κατασκευών με 
περονοφόρα οχήματα. Κατά την εκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται απαραίτητα γερανοί 
ή ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση 
των κατασκευών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υφίσταται κατά τη μεταφορά και αποθήκευση 
στην στοιβασία των κατασκευών, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και 
παραμορφώσεις λόγω του υπερκείμενου βάρους. 
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Άρθρο 3ο
 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται πριν την υποβολή της οικονομικής 
προσφοράς να εκτελέσει έλεγχο της κατάστασης για την αρχική εκτίμηση της έκτασης 
και του είδους των εργασιών που απαιτείται να εκτελεστούν, όπου και θα τις 
υποτυπώσει στο χρονοδιάγραμμα που θα προσκομίσει στον τεχνικό φάκελο. 

 

2. Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο των εργασιών, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και τις εντολές των αρμοδίων φορέων. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται κατά την επίσκεψη στο χώρο που πρόκειται να εκτελεστούν οι 
εργασίες πριν υποβάλει την προσφορά του, να εκτιμήσει πιθανά εμπόδια που πιθανόν 
να συναντήσει κατά την εξέλιξή τους, τα οποία να συνυπολογίσει στην οικονομική 
προσφορά του. 

3. Υφίσταται υποχρέωση από τον Ανάδοχο για την παρουσία δικού του τεχνικού 
ασφαλείας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

 

5. Πρίν την έναρξη εργασιών από τον Ανάδοχο, υφίσταται η απαίτηση όπως 
υποβληθεί στην υπηρεσία σε προβλεπόμενο έντυπο, η αρχική εκτίμηση της 
επικινδυνότητας κατά την διάρκεια των εργασιών. 

 

6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την χορήγηση σε εργαζόμενους του, 
Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). 

 

7. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, διαπιστωθούν επικίνδυνες 
καταστάσεις, πχ. ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά στο έδαφος ή σε δομικά στοιχεία και 
κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και 
υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. 

 

8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία εγγράφως για τα στοιχεία 
του προσωπικού και των οχημάτων που θα λάβουν μέρος στις εργασίες τουλάχιστον 
επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του έργου και να τηρεί ημερολόγιο προόδου 
εργασιών. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει προσκομίσει στην υπηρεσία βεβαιώσεις 
ασφάλισης των εργαζομένων που θα συμμετέχουν στην αποπεράτωση του έργου. 

 

9. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού προσωπικού οι ημέρες υποβολής 
των στοιχείων ανέρχονται σε περίπου είκοσι (20), πριν την έναρξη των εργασιών. 

 

10. Να Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις "Ελάχιστες 
Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" και 
ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ 305/96 καθώς επίσης και η λοιπή 
Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγείας και ασφάλειας. 

 

11. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία με υπεύθυνη δήλωση 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1599/1986, ότι συμμορφώνεται με τις ανωτέρω 
διατάξεις σε ότι αφορά στην εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία και περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την 
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και 
των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη 
συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και 
τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. 
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Άρθρο 4ο
 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

1. Το τμήμα του δρόμου που έχει υποστεί φθορά βρίσκεται εντός του Ν.ΟΧ. 
Σκαραμαγκά και συνδέει το φυλάκιο ΕΡΓΟΣΕ με το φυλάκιο Φ2. Το πρόβλημα έχει 
δημιουργηθεί από τη ροή των ομβρίων υδάτων καθόσον ο υφιστάμενος σωληνωτός 
οχετός Φ100, που βρίσκεται στη θέση που συγκεντρώνονται οι χείμαρροι των ανάντη 
υψωμάτων του τμήματος του δρόμου, είναι ανεπαρκής για να καλύψει την ποσότητα 
των υδάτων που καταλήγει σε αυτόν σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης. Επίσης 
μέρος των υδάτων από τα ανάντη υψώματα, λόγω των κλίσεων του εδάφους, δεν 
οδηγούνται στον υφιστάμενο οχετό αλλά διατρέχουν με ορμή μέσω της υφιστάμενης 
τάφρου παράλληλα τον δρόμο υπερκαλύπτοντας την τάφρο και πλημμυρίζοντας το 
δρόμο. Αυτό έχει ως συνέπεια να υποσκάπτεται το πρανές και το έδαφος κάτω από το 
οδόστρωμα και να μαζεύονται φερτά υλικά στην τάφρο. 

 

2. Λόγω της ανεξέλεγκτης ροής των ομβρίων υδάτων έχουν δημιουργηθεί 
σε απόσταση 10 μέτρων υποσκαφές του εδάφους σε έτερες πλευρές του 
οδοστρώματος και κατάρρευση τμήματος του ασφαλτοτάπητα. Στην πλευρά που 
εφάπτεται με την υπάρχουσα τάφρο διέρχεται καλώδιο οπτικής ίνας κατά μήκος αυτής 
και εντός της τάφρου. Στην απέναντι πλευρά του δρόμου έχει δημιουργηθεί κοίλωμα 
βάθους ενός μέτρου κάτωθι του οδοστρώματος και υποσκαφή του πρανούς στο 
σημείο εκείνο. Από τη πλευρά αυτή του δρόμου διέρχονται τα καλώδια 
ηλεκτροδότησης των φωτιστικών στύλων του δρόμου, τα οποία έχουν αποκαλυφθεί 
στο σημείο αυτό και βρίσκονται προστατευμένα μέσα σε πλαστικές σωλήνες pvc. 

 

Άρθρο 5ο
 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 
 

1. Οι απαιτούμενες εργασίες, οι οποίες προδιαγράφηκαν από το ΓΕΝΙΚΟ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 /ΤΜΗΜΑ ΙΙ(Γ4-II), για την αποκατάσταση του 
δρόμου και του πρανούς περιλαμβάνουν την κατασκευή πλακοσκεπή οχετού, στη 
θέση που συγκεντρώνονται όλοι οι χείμαρροι των ανάντη υψωμάτων του δρόμου 
κοντά στον ήδη υπάρχοντα σωληνωτό οχετό, με κατάλληλο τοιχίο ανάσχεσης των 
όμβριων στην είσοδο του καθώς και πτερυγότοιχους στην έξοδο του για την 
προστασία των πρανών. Επίσης περιλαμβάνεται η αποκατάσταση του τμήματος του 
πρανούς που έχει υποστεί υποσκαφή και του δρόμου στο σημείο αυτό με τοποθέτηση 
σωληνωτού οχετού Φ100. Τέλος απαιτείται να γίνει πλήρης αποκατάσταση του 
οδοστρώματος τόσο στα σημεία που θα γίνουν οι επεμβάσεις όσο και στο σημείο που 
έχει υποστεί φθορές από υποσκαφή στη πλευρά της τάφρου. 

 

2. Αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες έχουν ως εξής: 
 

 Πλακοσκεπής Οχετός 
 

α. Καθαίρεση της ασφάλτου, εκσκαφή ορύγματος (σύμφωνα με ΕΤΕΠ 02-02- 
01-00), περίπου 90m³ σε ημιβραχώδες έδαφος ώστε να γίνει η θεμελίωση του οχετού 
και οι χωματουργικές εργασίες για την έδραση του τοιχίου ανάσχεσης των όμβριων 
καθώς και του προστατευτικού τοιχίου της συλλογής. 

 

β. Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα, εσωτερικής 
διατομής 3m² και μήκους περίπου 13m, (ενδεικτικών διαστάσεων πλάτους 2m και 
ύψους 1,5m). 

 

γ. Κατασκευή τοιχίου ανάσχεσης των όμβριων, από οπλισμένο σκυρόδεμα 
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με αντοχή στις υδροστατικές πιέσεις στην είσοδο του πλακοσκεπούς οχετού. 
 

δ. Κατασκευή πτερυγότοιχων από οπλισμένο σκυρόδεμα στην έξοδο του 
οχετού για την προστασία των πρανών. 

 

ε. Αποκατάσταση του οδοστρώματος στην θέση που θα κατασκευασθεί ο 
πλακοσκεπής οχετός. 

 

στ. Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 περίπου 42m³ και χαλύβδινος οπλισμός 
κατηγορίας B500C. 

 

ζ. Οι ακριβείς διαστάσεις του πλακοσκεπούς οχετού, του τοιχίου ανάσχεσης 
και του πτερυγότοιχου θα προκύψουν από την στατική μελέτη, η οποία θα γίνει 
λαμβάνοντας υπ' όψιν την αντοχή στις υδροστατικές πιέσεις και την αντοχή του 
οδοστρώματος σε διέλευση βαρέων οχημάτων. Θα εκπονηθεί από τους υποψήφιους 
Αναδόχους και θα υποβληθούν για έγκριση στην διεύθυνση ΓΕΝ/Γ4. 

 

 Αποκατάσταση πρανούς 
 

η. Στο σημείο που έχει δημιουργηθεί υποσκαφή του πρανούς θα  γίνει  
διάνοιξη τάφρου (σύμφωνα με ΕΤΕΠ 08-01-01-00) περίπου 35m3, σε ημιβραχώδες 
έδαφος, κάθετα στο σημείο κατάρρευσης. 

 

θ. Τοποθέτηση σωληνωτού οχετού από τσιμεντοσωλήνα Φ100 συνολικού 
μήκους περίπου 11m, ο οποίος θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεμα. 

 

ι. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων καναλιών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατάλληλων διαστάσεων για την προστασία των καλωδίων ηλεκτροδότησης των 
φωτιστικών στύλων του δρόμου. 

 

ια. Ασφαλή έδραση (προστασία) του πρανούς στην έξοδο του οχετού με 
συρματοκιβώτια (σύμφωνα με ΕΤΕΠ 08-02-01-00). 

 

ιβ. Πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος στο σημείο του οχετού. 
 

ιγ. Δημιουργία στην είσοδο του οχετού κατάλληλης διάταξης συλλογής 
ομβρίων προς αυτόν. 

 

ιδ. Η μελέτη της επένδυσης του πρανούς στην έξοδο του οχετού με 
συρματοκιβώτια (τοποθέτηση φατνών) θα εκπονηθεί από τους υποφήφιους 
Αναδόχους και θα υποβληθούν για έγκριση στην διεύθυνση ΓΕΝ/Γ4. 

 

 Αποκατάσταση οδοστρώματος 
 

ιε. Πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος τόσο στα σημεία  που  θα  
γίνουν οι επεμβάσεις όσο και στο σημείο που έχει υποστεί φθορές από υποσκαφή στη 
πλευρά της τάφρου. 

 

ιστ. Καθαρισμός από φερτές ύλες της υπάρχουσας τάφρου μεταξύ των 
επεμβάσεων στην άνω πλευρά του δρόμου. 

 

3. Μετά το πέρας των εργασιών θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός και 
μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων κλπ από τον Ανάδοχο σε κατάλληλο 
σημείο απόθεσης, εκτός Ν. Οχυρού Σκαραμαγκά, με μέριμνα του. 

 

4. Οι μελέτες υποβάλλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς με την ένδειξη 
«Στατική Μελέτη- Μελέτες». 
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Άρθρο 6ο
 

 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Ο Ανάδοχος, πέραν των τακτικών ή έκτακτων αναφορών που καθορίζονται σε 
προηγούμενες παραγράφους της παρούσης, υποχρεούται να παραδώσει εγγράφως 
συγκεντρωτική τεχνική έκθεση του συνόλου των εργασιών που εκτέλεσε με την 
υπογραφή των πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή όποτε αυτό  
αιτείται από την υπηρεσία. 

2. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να κατέχουν πρότερη, εμπειρία, σε ομοίου 
είδους εργασίες η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλα έγγραφα, τα οποία 
να επισυνάψει στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

3. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα δηλώσουν τη συμφωνία τους με τους όρους της 
παρούσης Τεχνικής Περιγραφής, περιλαμβάνοντας στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 
ενυπόγραφο Φύλλο Συμμόρφωσης που θα φαίνεται η συμφωνία τους με κάθε 
παράγραφο της παρούσης. 

4. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά 
που αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Άρθρο 7ο
 

 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να εγγυηθούν την καλή ποιότητα των 
εκτελεσθεισών εργασιών για τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία 
προσωρινής παραλαβής των εργασιών. 

 

2. Μέσα στη χρονική περίοδο της εγγυήσεως, ο Ανάδοχος θα αποκαθιστά 
οποιαδήποτε ελαττώματα ή βλαβες που θα προκύψουν. 

 

3. Μόλις διαπιστωθούν από την Υπηρεσία ελαττώματα ή βλάβες, θα ειδοποιείται 
εγγράφως ο Ανάδοχος το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε μέσα στο χρόνο 
ισχύος της εγγύησης. Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται, μετά τη λήψη της παραπάνω 
ειδοποίησης, να αποκαταστήσει με δικά του μέσα και έξοδα και εντός του 
συντομότερου δυνατού χρόνου, όλα τα ελαττώματα ή τις βλάβες που καλύπτονται από 
την εγγύηση. 

 

4. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των 
Ελαττωμάτων/βλαβών θα καλύπτονται από την εγγύηση. 

 
 

η Επιτροπή σύνταξης της Τεχνικής περιγραφής, 

 ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, 24 Ιουνίου 2019 

 

                 Ο Πρόεδρος  

Πλωτάρχης (Μ) Δ. Χατζηασλάνης  ΠΝ 

                                                                                    Τα μέλη 

                                                                        α. Πλωτάρχης (Μ) Ε.Πάλμος ΠΝ 

                                                                        β. Σημαιοφόρος (Ε) Ι. Κυριακός ΠΝ
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 Δ-1 
 ΠAΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»ΣΤΗ  
 Φ. 830/7/468/Σ.468  

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ& 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
24 Ιουνίου 2019 

 

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
 [άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/ 

 αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση τηςδιαδικασίας σύναψηςδημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ): 

- Ονομασία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΘΝΙΚΗΣΑΜΥΝΑΣ/ΓΕΝ/ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ:76233 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ.ΠΑΛΑΣΚΑ1/ΧΑΙΔΑΡΙ/12410 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ανθχος (Ο) Η. Ταυρή  ΠΝ & Πλχης (Μ) Δ. Χατζηασλανης ΠΝ 

- Τηλέφωνο: 210 55 31 348 και 210 55 30 370 

- Ηλ. Ταχυδρομείο: nbkan_deom@ navy.mil.gr 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης:  

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΥΔΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΕΡΓΟΣΕ 

- [50000000-5- Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [… .............................................................................. ] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 02/19/ΝΒΚΑΝ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΦΟΡΕΑ 
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Δ-2 

 Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: 

Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει  ΑΦΜ στη  χώρα 

εγκατάστασης  του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε  άλλον   εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης,   εφόσον  απαιτείται  και 

υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι1 : [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση [……] 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

 

 Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι [ ] Όχι 

 αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:  

ο οικονομικός φορέας είναι  

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική  

επιχείρηση»2 ή προβλέπει την εκτέλεση  

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων  

προστατευόμενης απασχόλησης;  

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό [..................] 

των εργαζομένων με αναπηρία ή  

μειονεκτούντων εργαζομένων;  

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια […...............] 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με [……………….] 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων  

ανήκουν οι απασχολούμενοι.  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος  σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο    εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει  εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  
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Δ-3 
 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της  

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,  

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του  

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V  

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση  

συμπληρώστεκαιυπογράψτετομέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου α) [……] 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό  

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

αναφέρετε: εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία γ) [……] 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,  

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο  

κατάλογο3:  

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  

Εάν όχι:  

 Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις  

 πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,  

 ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση  

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική  

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:  

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση ε) [ ] Ναι [ ] Όχι 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής  

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων  

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν  

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή  

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει  

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

αυτή διατίθεται δωρεάν; εγγράφων): 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται [……][……][……][……] 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους4; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
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Εάν ναι:  

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……] 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία  

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα  

καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……] 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη  

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:   

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της γ) [……] 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.  

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[ ] 

 Β:Πληροφορίεςσχετικάμετουςνόμιμουςεκπροσώπουςτουοικονομικούφορέα  

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

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

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάνυπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. Ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων5
 

 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι 

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

μετις ενότητες ΑκαιΒτου παρόντος μέρουςκαισύμφωναμε το μέρος ΙΙΙ, γιακάθεένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 

νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

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

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση τουοικονομικού φορέα είτε 

όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 

του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

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

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 
 Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων  

 δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες  

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και  το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: 

[…] 

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

 εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας 

 προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

 υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

 παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

 του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

 υπεργολάβων).  
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 Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6
 

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

II) συμμετοχή σε εγκληματικήοργάνωση7· 

III)δωροδοκία8,9· 

IV) απάτη10· 

V) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες11· 

VI) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας12· 

VII) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική [ ] Ναι [ ] Όχι 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα 

ή οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού 

που εξακολουθεί να ισχύει; 

 
 
 
 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]15
 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· γ) 

Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[ ], 

σημείο-(-α): [ ], 

λόγος(-οι):[ ] 

 
β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
 ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
 διεύθυνση, αρχή  ή  φορέας έκδοσης, 
 επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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 εγγράφων): 

[……][……][……][……]17
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, 

λήφθηκαν19: 

περιγράψτε τα μέτρα που [……] 

 
Β:Λόγοιπουσχετίζονταιμετηνκαταβολήφόρωνήεισφορώνκοινωνικήςασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

2) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης20, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στηνοποία είναιτυχόνεγκατεστημένος; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 
Εάν όχι αναφέρετε: 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

α)[……]· α)[……]· 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; Β)[……] β)[……] 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι γ.1)[ ] Ναι [ ] Όχι 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

-[ ] Ναι [ ] Όχι -[ ] Ναι [ ] Όχι 

-Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

-[………]· -[………]· 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

-[………]· -[………]· 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

-[………]· -[………]· 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: γ.2)[……]· γ.2)[……]· 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

δ) [ ] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 
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συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;21
 

πληροφορίες 

[……] 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

καταβολή των φόρων ή εισφορών έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράςτων 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται εγγράφων): 22
  

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: [……][……][……]  

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικόπαράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, ενγνώσειτου, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου23; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
Εάν ναι, οοικονομικός φορέαςέχειλάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] 

Ναι [] Όχι 

Εάντοέχειπράξει,περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: [ .................... ] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε  από τις  ακόλουθες 

καταστάσεις24 : 

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) 

ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

[] Ναι [] Όχι 
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- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: -[.......................] 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσεις25
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

 εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν  ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

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

  
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

 [] Ναι [] Όχι 
 Εάντοέχειπράξει,περιγράψτε τα μέτρα που 
 λήφθηκαν: [ ............... ] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με  

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς  

πληροφορίες:  

 […...........] 

 Εάν  ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
 μέτρα αυτοκάθαρσης; [] 

Ναι [] Όχι 
Εάντοέχειπράξει,περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων27, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

[] Ναι [] Όχι 
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αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης28; 

Εάν  ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 
 
 

 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιεςκυρώσεις; 
Εάνναι, να αναφερθούν πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 

[….................] 

Εάν ναι, έχειλάβειοοικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] 

Ναι [] Όχι 
Εάντοέχειπράξει,περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/200530: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

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

[] Ναι [] Όχι 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει οοικονομικόςφορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
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 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

στην πρόσκληση ήστα έγγραφατης σύμβασηςπου αναφέρονταιστηνδιακήρυξη, ότιο 

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

να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 
Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής31; 

του: 

Εάν  η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας: 

[ …] [] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 32: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]νόμισμα έτος: 

[……] κύκλος εργασιών:[……]νόμισμα 

 
 

 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασηςείναιοεξής33: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……] νόμισμα 

 
 

 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……]νόμισμα 

 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

3)  Σε περίπτωση που  οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

[…................................…] 
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δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:  

4)Όσον αφορά τις  χρηματοοικονομικές 

αναλογίες34  που  ορίζονται  στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση  ή στα 

έγγραφα  της σύμβασης, ο  οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y35 -και η 

αντίστοιχη αξία) 

 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

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

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

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς36, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

υπηρεσιών: στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς37, σύμβασης που αναφέρονται στην 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις διακήρυξη): 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις […...........] 

αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί  

ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες  

υπηρεσίες του είδους που έχει  

προσδιοριστεί:  

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου  

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και  

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς38:  

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες39, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση   δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 
 
 
 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον [……] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
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ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 

τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση 

της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και 

έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει  τα  ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού  και 

ανίχνευσης   κατά  την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων40 όσον   αφορά  το 

παραγωγικό   δυναμικό  ή τις τεχνικές 

ικανότητες  του  οικονομικού  φορέα  και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης  και έρευνας  που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για 

τονέλεγχοτηςποιότητας; 

 
 
 

 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και  

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται: α) τον 

ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

 
α)[. ........................................... ] 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ήσταέγγραφατης σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα  ακόλουθα  μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά  την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο προσωπικό: 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά [........], [.........] 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: [........], [.........] 
 Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: [ ....... ], 
 [.........] 
 [........], [.........] 
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9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας41 το ακόλουθο τμήμα(δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται     από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί   ο  οικονομικός  φορέας  να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που 

έχουν  εκδοθεί   από   επίσημα  ινστιτούτα 

ελέγχου   ποιότητας ή  υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται   η   καταλληλότητα   των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα  οποία  ορίζονται  στη σχετική 

διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[….............................................] 

 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ:Συστήματαδιασφάλισηςποιότηταςκαιπρότυπαπεριβαλλοντικήςδιαχείρισης  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά  που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης   ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης      της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 
 
 
 
 

[……] [……] 

 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

[] Ναι [] Όχι 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που  

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας  

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής  

διαχείρισης;  

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

 

[……] [……] 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα  

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής  

διαχείρισης:  

 
Εάν  η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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ΜέροςV:Περιορισμόςτουαριθμούτωνπληρούντωντακριτήριαεπιλογήςυποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 

διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά42, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι43
 

 
 
 

 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]44
 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 

στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από 

απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στησχετικήδιακήρυξη ή στην πρόσκληση ήσταέγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 

διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται45, εκτός εάν : 

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

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν46. 

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

έγγραφα. 

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

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

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

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

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

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

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 
 

1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

5 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσοναφοράτα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 

περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο ναβασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένεςικανότητες.” 

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

 σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται 

ως “διαφθορά”. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

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

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

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε 

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωνκαιτωνσυναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

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

αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

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

14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 17 

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο) 

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

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

που λήφθηκαν. 

20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
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21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα 

 έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

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

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

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 

είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 

73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα τηςσύμβασης ήστο άρθρο 18 παρ. 2 . 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

25 Άρθρο 73 παρ. 5. 

26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 28 

Πρβλ άρθρο 48. 

29 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 

31 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημααυτό. 

32 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

33 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στηνδιακήρυξη. 

34 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 35 

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων καιυποχρεώσεων 
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36 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνειτα πέντε έτη. 

37 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

38 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

39 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

40 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

προμηθευτής ή ο πάροχοςυπηρεσιών. 

41 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας καιστηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 

εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

42 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 43 

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

44 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

45 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

46 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 

που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. 

Όπου απαιτείται, τα στοιχείααυτάπρέπεινασυνοδεύονται από τη σχετικήσυγκατάθεση γιατην 

εν λόγω πρόσβαση. 

 
 

 
Ανθυποπλοίαρχος (Ο) Η. Ταυρή ΠΝ 

                                                            
                                           Προϊστάμενος Γραφείου Δαπανών 
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 ΠAΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»ΣΤΗ 

 Φ.830/7/468/Σ.468 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

24 Ιουν 2019 
 

 

 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 

 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

 ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο ΧΧ/19 

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΗΣ  
 ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥΕΡΓΟΣΕ Ν. ΟΧΥΡΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 

 
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: …………………………………………………………………………….. 

 

 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ 2 0 1 9 
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ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΧ/19 
 

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΗΣ  
 ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥΕΡΓΟΣΕ Ν. ΟΧΥΡΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ................................................................................ ΕΥΡΩ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ( ........................ €) 
 

 
Στον Σκαραμαγκά σήμερα………………………………… 2019 στο Επιτελείο της 
Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

η Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος που εδρεύει στον Σκαραμαγκά και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 

Διοικητή…………….ΠΝ (Α.Μ.: ), και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην 

παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου 

η εταιρεία με την επωνυμία ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 

η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Μειοδότης»……... 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν 

όλα τα άρθρα της παρούσης σύμβασης, αφού πρώτα έλαβαν υπόψιν τα κάτωθι: 

 
1. Την προσφορά του Μειοδότη από …………… ως Παράρτημα «Α» της 

παρούσης Συμβάσεως, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διενέργειας της 

διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής Οικ. Φορέα από την Αναθέτουσα Αρχή με την 

Διακήρυξη 01/19//ΝΒ ΚΑΝ (ΑΔ. Φ.830/6/382/Σ.382/23 Μαίου 2019). 
 

2. Το υπ’ αριθμ. ΑΔ Φ. 815.1/63/2019/19 Απριλίου 19/ΤΕΣ όπως αναρτήθηκε με 

ΑΔΑΜ: 19REQ004974370 στις 20 Μαίου 2019 (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 
3. Την ΑΔ Φ.830.1/ΧΧ/ΧΧΧ/17/Σ.ΧΧΧ//ΧΧ/11/17/ΝΔΙ Απόφαση 

κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε η παροχή 

υπηρεσιών στον Μειοδότη με ΑΔΑ:…………….......... και ΑΔΑΜ:……………………. 
 

 Για την Αναθέτουσα Αρχή  Ο Μειοδότης (Οικ. Φορέας) 

 
Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-ΑΡΘΡΩΝ ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο Γενικοί Όροι  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 2ο Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης  

Άρθρο 3ο Τιμή/Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής – Κρατήσεις - Φόροι  

Άρθρο 4ο Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου  

Άρθρο 5ο Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Μειοδότη  

Άρθρο 6ο Ποινικές Ρήτρες–Κήρυξη Μειοδότη ως Έκπτωτου  

Άρθρο 7ο Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση  

Άρθρο 8ο Απόρριψη Συμβατικών Ειδών – Αντικατάσταση  

Άρθρο 9ο Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία  

Άρθρο 10ο Εγγυήσεις  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 11ο Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  
 

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Άρθρο 12ο Χρόνος / Τόπος / Τρόπος Παράδοσης - Παραλαβής  

Άρθρο 13ο Απόρριψη Υλικού–Παραπομπή σεΔευτεροβάθμια Επιτροπή  

Άρθρο 14ο Μεταβίβαση Κυριότητας  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 15ο Τροποποίηση Όρων Υπογραφής-Καταγγελία Σύμβασης  

Άρθρο 16ο Ολοκλήρωση Σύμβασης/Λοιποί Όροι  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 
Άρθρο 1ο

 

 Γενικοί Όροι 
 

1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

 
2. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία ή διαφωνία που θα απορρέει από την 

σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται από τον ανωτέρω τρόπο, 

θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Πατρών 

εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή µε 

εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου. 

 
3. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 

147/08-08-«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπως ισχύει. 

 
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και 

αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. που λαμβάνονται 

από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση 

επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών. 

 
5. Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή επι της αρχικής προσφοράς δεν γίνεται 

αποδεκτή καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

 
6. Κατά την εκτέλεση της παρούσης Συμβάσεως ο Μειοδότης θα τηρεί τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του N.4412/16 (Α’147//08-08-16) και 

συμπληρωματικά από τον αστικό κώδικα. 

 
7. Η σύμβαση υπερισχύει παντός άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται 

(Διακήρυξης, Απόφαση Κατακύρωσης, προφορικοί όροι συμφωνιών, προφορικής 

διαβούλευσης, προσφοράς κλπ.), εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 
8. Αποκλείεται στον Μειοδότη το δικαίωμα εκχώρησης στο σύνολο ή στο 

μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε 

οποιονδήποτε τρίτο. 

 
9. Η υλοποίηση της σχετικής σύμβασης θα πραγματοποιηθεί υπό την 

αίρεση ότι δεν έχει επιτευχθεί χαμηλότερη τιμή (μειοδοτική διαδικασία) στη 

συμφωνία πλαίσιο ιδίου συμβατικού αντικειμένου (εργασία) που θα συναφθεί σε 

διακλαδικό επίπεδο από τον Μειοδότη. 

 
10. Ο άμεσος τερματισμός της ισχύος της υπόψη σύμβασης, στην 

περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαίσιο, ιδίου συμβατικού αντικειμένου 

(εργασία), διακλαδικού ενδιαφέροντος, με την επίτευξη της ανωτέρω 

προϋπόθεσης. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΟΗΣ  
 ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΕΡΓΟΣΕ Ν. ΟΧΥΡΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 

 
 

 

Άρθρο 2ο
 

 Περιγραφή – Διάρκεια Σύμβασης 
 

1. Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης αφορά τις εργασίες 

επισκευής οδοστρώματος και διευθέτησης ροής ομβρίων υδάτων, δρόμου 

ΕΡΓΟΣΕ Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά, και αναλύεται όπως στον παρακάτω 

πίνακα: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣ/ΤΑ CPV 

 
1. 

Εργασίες επισκευής οδοστρώματος και 
διευθέτησης ροής ομβρίων υδάτων, 
δρόμου ΕΡΓΟΣΕ Ναυτικού Οχυρού 
Σκαραμαγκα. 

 
- 

 
- 

 
50000000-5 

 
2. Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί 

εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 

παρούσης σύμβασης από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. 

 

Άρθρο 3ο
 

 Τιμή/Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής – Κρατήσεις - Φόροι 
 

1. Το κόστος της συνολικής παροχής υπηρεσιών (εργασιών), για την 

οποία συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση ανέρχεται στο  ποσό των ................ Ευρώ 

(χχ.χχχ,χχ €), συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων του αναλογούντος (24%) Φ.Π.Α. 

 
2. Ο Μειοδότης βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις 6,27868% ήτοι: 

α. 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), 

β. 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού 

(ΕΛΟΑΝ), 
 

γ. 0,1239% υπέρ Χαρτοσήμου, 

δ. 0,02478% υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), 

ε. 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 
 

στ. 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) 

 
3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 8,00% επί του καθαρού ποσού 

μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος για την 

παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 

Α’ 43/1994). 
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4. Η πληρωμή του Μειοδότη θα διενεργηθεί, μετά την παραλαβή του 

έργου, μέσω χρηματική επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδος από το Τ.Ε.Σ. που 

εδρεύει επι της οδού Φειδίου 10, Αθήνα Τ.Κ. 10678, με τηλέφωνο επικοινωνίας 

210-3829575 / 210-3831585, μετά την συγκέντρωση όλων των προβλεπόμενων 

δικαιολογητικών και εντός περίπου τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την 

παραλαβή τους από το Τ.Ε.Σ. μέσω του αρμοδίου Τμήματος της Ναυτικής Βάσης 

Κανελλόπουλος. 

 
5. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν: 

α. Από ΚΑΕ 9739 

β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2019 

 
γ. Αρμοδιότητας: ΤΕΣ (Ταμείο Εθνικού Στόλου) 

 
Ανάλυση  κόστους της ανωτέρω δαπάνης, όπως στον παρακάτω πίνακα 

εκτελεστέων εργασιών (παράδειγμα σε περίπτωση όλου του ποσού–38.000,00€): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

 

 
1 

Εργασίες επισκευής οδοστρώματος 

και διευθέτησης ροής ομβρίων 

υδάτων, δρόμου ΕΡΓΟΣΕ 
Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά, 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
30.645,16 € 

 

 
30.645,16 € 

  Μ.Τ.Ν. 4,00% 1.225,81 € 
 Ε.ΛΟ.Α.Ν. 2,00% 612,90 € 
  Α.Ε.Π.Π. 0,06% 18,39 € 
 Ε.Α.Α.ΔΥ.ΣΗ. 0,07% 21,45 € 
 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,1239% 37,97 € 
  Ο.Γ.Α. 0,02478% 7,59 € 
 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 6,27868% -1.924,11 € 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 28.721,05 € 
 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8,00% -2.297,68 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Φ.Ε.: 26.423,37 € 
  Φ.Π.Α. 24,00% +7.354,84 € 

ΤΕΛΙΚΟ/ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 33.769,21 € 

 
6. Για την τακτοποίηση/ολοκλήρωση της δαπάνης, απαιτούνται τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 
α. Εκδιδόμενα με μέριμνα της «Αναθέτουσας Αρχής»: 

 
(1) Αντίγραφο της παρούσας σύμβασης. 
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(2) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των 

εργασιών της παρούσας σύμβασης από την Αρμόδια Επιτροπή. 
 

(3) Παραστατικά απόδοσης των κρατήσεων που βαρύνουν τη 

δαπάνη. 
 

β. Εκδιδόμενα με μέριμνα του «Μειοδότη»: 
 

(1) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας για φορείς Κεντρικής 

Διοίκησης. 
 

(2) Αριθμημένο τιμολόγιο μη εξοφλημένο (Με την ένδειξη « Επί 

 Πιστώσει» και σφραγίδα με μονογραφή του μειοδότη). 
 

(3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 
7. Ο Μειοδότης βαρύνεται με τα ακόλουθα λοιπά έξοδα: 

 
α. Μεταφορικά, εκφορτωτικά, πάσης μορφής  έξοδα  ελέγχου  – 

δοκιμών και λοιπά έξοδα, τα οποία απαιτούνται μέχρι την Οριστική Ποιοτική και 

Ποσοτική Παραλαβή των συμβατικών ειδών στον τόπο παράδοσης. 

 
β. Όλα τα  έξοδα  πιστοποίησης,  διασφάλισης  ποιότητας, 

ασφαλίσεων, καθώς και όσων εξόδων προκύψουν σε περίπτωση απόρριψης 

συμβατικών ειδών ή καθυστερημένων παραδόσεων. 

 
γ. Κάθε άλλο κρυφό έξοδο το οποίο δεν προσδιορίσθηκε στην 

προσφορά του Μειοδότη. 

 

Άρθρο 4ο
 

 Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου 
 

1. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από 

αθέτηση κάποιου όρου της σύμβασης από τον Μειοδότης, εισπράττεται από όσα 

αυτός έχει λαμβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο. 

 
2. Σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών, 

εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 

 

Άρθρο 5ο
 

 Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Μειοδότη 
 

1. Ο Μειοδότης δηλώνει ότι το προσωπικό που θα απασχολήσει για τις 

εργασίες, θα είναι σε αριθμό, ειδικότητα και προσόντα επαρκές και ικανό να 

υλοποιήσει το συμβατικό αντικείμενο (εργασία) τηςπαρούσας Σύμβασης. 

 
2. Στην αμοιβή του Μειοδότη περιλαμβάνονται και βαρύνουν αποκλειστικά 

τον Μειοδότη τα παρακάτω: 
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α. Η αμοιβή του προσωπικού του και ειδικότερα οι πάσης φύσεως 

τακτικές αποδοχές του, για την παροχή υπηρεσιών. 

 
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού αυτού στους 

ασφαλιστικούς του φορείς (Ε.Φ.Κ.Α. κ.λπ.) καθώς και πάσης φύσεως εργοδοτικές 

επιβαρύνσεις (αποζημίωση απολύσεως, κ.λπ.) για το προσωπικό αυτό. 

 
γ. Γενικά έξοδα και όφελος Μειοδότη. 

 
δ. Η δαπάνη κάθε απαραίτητης προεργασίας για την συντήρηση των 

εγκαταστάσεων ή αποκατάστασης βλαβών από υπαιτιότητα του Μειοδότη. 

 
ε. Οι δαπάνες για την συντήρηση, λειτουργία και διατήρηση σε καλή 

κατάσταση των εργαλείων και συσκευών που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή 

στον Μειοδότη. 

 
στ. Δαπάνες λειτουργίας τυχόν εργαλείων – οργάνων και  εν  γένει 

μέσων τα οποία τυχόν θα απαιτηθούν πέραν των υπαρχόντων και διατιθεμένων 

από την Αναθέτουσα αρχή, ήτοι μισθώματα, απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η 

λόγω ημεραργιών εξ οιασδήποτε αιτίας επιβάρυνση, η λόγω επισκευών και 

συντηρήσεως των μηχανημάτων επιβάρυνση, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και 

τυχόν ασφάλιστρα τούτων. 

 
ζ. Η μετάκληση και αμοιβή εξωτερικών ειδικευμένων συνεργείων ή 

τεχνιτών για την άρση βλάβης από υπαιτιότητα του Μειοδότη ή συντήρηση που 

αδυνατεί ο Μειοδότης να αντιμετωπίσει με το δικότου προσωπικό. 

 
η. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που 

επέρχεται στον κτιριακό εξοπλισμό, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και 

γενικά για οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, 

ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων 

μέσων. 

 
θ. Κάθε δαπάνη για αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη από  

ατύχημα σε βάρος του προσωπικού του Αναδόχου, της Αναθέτουσας Αρχής, των 

μισθωτών, των επισκεπτών, και παντός τρίτου, καθώς και των δομικών ή άλλων 

εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της Αναθέτουσας Αρχής ή παντός 

τρίτου, που θα προκληθεί από την μη εξασφάλιση υπαιτιότητας του Μειοδότη της 

καλής, συνεχούς, απρόσκοπτης, ασφαλούς και οικονομικής λειτουργίας της υπό 

εκτέλεση εργασίας. 

 
ι. Εν γένει κάθε δαπάνη του Μειοδότη  για  την  εκτέλεση  της 

παρούσας σύμβασης και κάθε δαπάνη μη αναφερόμενη στην παρούσα σύμβαση 
που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των όρων της. 

 
3. Ο Μειοδότης ευθύνεται για οποιαδήποτε ατύχημα ή ζημία τα οποία 

τυχόν συμβούν στο προσωπικό του ή της Αναθέτουσας Αρχής ή το προσωπικό 

οποιουδήποτε τρίτου κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης και μέχρι 

παραδόσεως αυτής, εφόσον το ατύχημα ή η ζημία οφείλονται σε υπαιτιότητα 

πράξης ή παράλειψης του «Μειοδότη» ή των τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί. 
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4  Δεν συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του  Μειοδότη, κάθε  δαπάνη  για  

την αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε περιπτώσεις υπαιτιότητας της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 
5. Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης κριθεί αναγκαία η σύνταξη μελετών, 

ή εκτέλεση εργασιών (τροποποιήσεων, επεκτάσεων, βελτιώσεων των 

εγκαταστάσεων κλπ) που δεν είχαν προβλεφθεί, αλλά κρίνονται απολύτως 

απαραίτητες, ή προκύπτει επείγουσα ανάγκη ή υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα ή 

σοβαρές λειτουργικές ανάγκες ή ανωτέρα βία ή η ανάθεση σε τρίτο θα 

δημιουργούσε προβλήματα στην ορθή τήρηση της σύμβασης, ή δεν είναι δυνατός 

ο διαχωρισμός από την κύρια σύμβαση λόγω οικονομικών, τεχνικών ή άλλων 

σοβαρών λόγων που δυσκολεύουν την Αναθέτουσα Αρχή, είναι δυνατή η ανάθεση 

πρόσθετων εργασιών στον Μειοδότη, με τίμημα που αμοιβαία θα συμφωνηθεί με 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης-κακοτεχνίας/ζημιάς παρουσιαστεί 

κατά την περίοδο εκτέλεσης της εργολαβίας που είναι δυνατόν να οδηγήσει σε 

διακοπή οιασδήποτε σημαντικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Ναυτικού 

Οχυρού Σκαραμαγκά ως και των εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφάλειας 

των γειτονικών κτιρίων και των εργαζομένων αυτών, ο Μειοδότης υποχρεούται 

όπως αμελλητί προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ταχύτερη 

δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα και αμελλητί υποχρεούται όπως 

ενημερώνει την Αρμόδια Επιτροπή και το Γραφείο Υγιεινής και Ασφαλείας της 

Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος. 

 
7. Εάν ο Μειοδότης δεν ολοκληρώσει εντός του συμβατικού χρόνου την 

εργολαβία θα επιβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή, μέσω Διαταγής Διοικητού, 

ποινική ρήτρα. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται 

διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του 

Αναδόχου ως έκπτωτου. 

 
8. Ο Μειοδότης δηλώνει ότι εγγυάται την ακρίβεια του συμβατικού 

τιμήματος, το οποίο συνομολόγησε με την Αναθέτουσα Αρχή και στο οποίο 

συμπεριέλαβε την αμοιβή του και κάθε άλλη σχετική δαπάνη. Συνομολογείται 

επίσης ότι στον Μειοδότη δεν οφείλεται οποιαδήποτε αμοιβή, λόγω αναθεώρησης 

του ποσού αυτού, προεκτιμηθέντος και συμφωνηθέντος στο ως άνω συμβατικό 

τίμημα, που θα παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αυτής. 

 
9. Το προσωπικό που θα εισέρχεται στους χώρους της υπηρεσίας θα είναι 

μόνιμο κατά την διάρκεια της Σύμβασης και η άδεια εισόδου θα εκδίδεται από το 

αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας της Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος. Για τυχόν 

αλλαγή του προσωπικού θα ενημερώνεται το παραπάνω Τμήμα δύο (2) ημέρες 

νωρίτερα. 

 
10. Απαγορεύεται απόλυτα η προσθήκη και τοποθέτηση μηχανημάτων που 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση 

προσκόμισης στην Υπηρεσία ακατάλληλων μηχανημάτων, χαρακτηριζομένων έτσι 

από την Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της 

Σύμβασης, αυτά δεν θα εισέρχονται στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. 
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11. Κατά τα λοιπά μη αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση, ισχύει ο Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και 

κάθε άλλη σχετική ή ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συμφέροντα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Άρθρο 6ο
 

 Ποινικές Ρήτρες–Κήρυξη Μειοδότη ως Έκπτωτου 
 

1. Σαν παραβάσεις των όρων σύμβασης θεωρούνται και επιβάλλονται σε 

αυτόν κυρώσεις όπως αυτές αναλύονται στο Άρθρο 12 της Διακήρυξης 01/17//ΝΔΙ: 

 
α. Η μη παράδοση μέσα  στις συμβατικές προθεσμίες τις  εργασίες  

που κατακυρώθηκαν ή αυτές απορριφθούν από την Επιτροπής Παρακολούθησης 

της Σύμβασης και Παραλαβής του Έργου, η υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις 

κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)».μέσα στα απολύτως καθοριζόμενα χρονικά όρια του συμβατικού 

αντικειμένου (εργασία) ή η απόρριψη από την Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης. 
 

β. Αν από μικροσκοπική ή μακροσκοπική εξέταση διαπιστωθεί ότι τη 

παράδοση του συμβατικού αντικειμένου (εργασία) δεν ανταποκρίνονται στις 

ποιοτικές και ποσοτικές αναλογίες, (ή) και δεν πληρούνται οι όροι υγιεινής. Καθώς 

και οι στοιχειώδης συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας κατά την πραγματοποίηση 

του συμβατικού αντικειμένου (εργασία). 

 
γ. Όταν τα προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την 

πραγματοποίηση του συμβατικού αντικειμένου (εργασία) βρεθούν ακατάλληλα 

κατά την δειγματοληψία από την αρμόδια Επιτροπή. 

 
δ. Καθώς και η μη τήρηση όλων των όρων του ανωτέρου Άρθρου 

(Άρθρο 4-Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Μειοδότη). 

 
ε. Αν ο Μειοδότης δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της 

Αναθέτουσας Αρχής και της αρμόδιας Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης ή ο τρόπος επικοινωνίας αυτού 

δεν είναι ο προσήκων σε Στρατιωτική Μονάδα. 

 
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από / με την 

αμοιβή του μειοδότη ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτής, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο μειοδότης δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Άρθρο 7ο
 

 Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση 
 

1. Αν το συμβατικό αντικείμενο (εργασία) και τα υλικά που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση αυτής παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, 
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σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 
2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 

παράδοση ή αντικατάσταση των εργασιών και των ειδών, με απόφαση του 

αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο Μειοδότης και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

παράδοσης. 

 
3. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται 

αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

Άρθρο 8ο
 

 Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση 
 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους του 
συμβατικού αντικειμένου (εργασία) και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για 

την εκτέλεση των εργασιών, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου 

για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα, που είναι σύμφωνα 

με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε Μειοδότης θεωρείται ως εκπρόθεσμος 

και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο Μειοδότης δεν 

αντικαταστήσει τα υλικά ή μέρος της εργασίας που απορρίφθηκαν μέσα στη 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την 

προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί 

οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο Μειοδότης υποχρεούται να παραλάβει την 

ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή 

μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του Μειοδότη, που υποβάλλεται 

απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση 

του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου με 

την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση 

που χορηγήθηκε και ο Μειοδότης δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, η 

Μονάδα μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, 

κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
3. Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση 

του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκριθεί η επιστροφή στον Μειοδότη των υλικών που απορρίφθηκαν πριν την 

αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο Μειοδότης να καταθέσει χρηματική 
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εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 

απορρίφθηκε. 
Άρθρο 9ο

 

 Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων – Ανωτέρα Βία 
 

1. Ο Μειοδότης δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν: 

 
α. Το συμβατικό είδος δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του Δημοσίου. 

 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας 

αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

 
(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των 

εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Μειοδότη. 
 

(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο 

του Μειοδότη. 
 

(3) Πλημμύρα. 

 
(4) Σεισμός. 

 
(5) Πόλεμος. 

 
(6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των 

μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της Σύμβασης από τον ίδιο ή 

υποκατασκευαστή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. 

 
(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

 
(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

 
2. Τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία πρέπει να αναφερθούν 

από τον προμηθευτή ,εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία 20 ημερών 

από την εκδήλωσή τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας 

αρχής. Εφόσον τα γεγονότα είναι διαρκή, ο Μειοδότης θα πρέπει να αναφέρει 

μέσα στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους. 
 

Άρθρο 10ο
 

 Εγγυήσεις 
 

Ο Μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης της Σύμβασης (5% συμβατικής αξίας) για την καλή εκτέλεση των όρων 

της παρούσης. Επιπρόσθετα πρέπει να κατέχει Βεβαίωση Φορολογικής 

Ενημερότητας για φορείς Κεντρικής Διοίκησης καθώς και Βεβαίωση Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 11ο
 

 Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων 
 

1. Ο χρόνος συντήρησης (εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας) του 

παρόντος έργου ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες, κατά τον οποίο ο ανάδοχος 

υποχρεούται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς η οποία 

οφείλεται σε αστοχία της κατασκευής εκ μέρους του και όχι λόγω της χρήσης, 

συνομολογούμενη με την παρούσα. 

 
2. Όλα τα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την εκτέλεση της εργολαβίας θα 

διατεθούν από τον Μειοδότη και βαρύνουν αυτόν. Η Επιτροπή Ποσοτικής και 

Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης θα παραλάβει το έργο 

συμφώνως των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
 

3. Ο Μειοδότης παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη υποχρέωση 

που ανέλαβε με την προσφορά του ως Παράρτημα «Α» της παρούσης 

Συμβάσεως. 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Άρθρο 12ο
 

 Χρόνος / Τόπος / Τρόπος Παράδοσης - Παραλαβής 
 

1. Τόπος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου (εργασία) και 

οποιουδήποτε άλλου υλικού χρειαστεί για την ολοκλήρωση αυτού ορίζεται το 

Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά. 

 
2. Η παράδοση του έργου και των ειδών που θα χρειαστούν για την 

ολοκλήρωση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με έξοδα του Μειοδότη στους 

χώρους του Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ. Η οριστική παραλαβή τους θα γίνει 

από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. Η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του 

συμβατικού αντικειμένου (εργασία) είναι η ακόλουθη: 

 
α. Ο Μειοδότης, πριν από την  παράδοση  του  συμβατικού 

αντικειμένου (εργασία) και τουλάχιστον δυο (2) ημέρες νωρίτερα από αυτήν, 

έρχεται σε συνεννόηση με την Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και 

Παρακολούθησης της Σύμβασης για να καθορισθεί η ακριβής ημερομηνία και ώρα 

παραλαβής. 
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β. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή πραγματοποιείται από την 

Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της 

Σύμβασης η οποία θα προβεί στη διενέργεια των, κατά κρίση της, ενδεικνυόμενων 

ελέγχων. Εν συνεχεία ακολουθεί η σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής και με την παρουσία του Μειοδότη ή νόμιμου εκπροσώπου 

του που προσυπογράφει μαζί με την Επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο. Το 

πρωτόκολλο που συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον 

Μειοδότη. Για την παραλαβή ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του 

Ν.4412/2016. 

 
3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των συμβατικών 

ειδών (εργασία), η Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και 

Παρακολούθησης της Σύμβασης μπορεί: 

 
α. Να παραλάβει τα συμβατικά είδη. 

 
β. Να παραλάβει τα συμβατικά είδη με παρατηρήσεις λόγω 

αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 
γ. Να απορρίψει τα συμβατικά είδη. 

 
4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί κατά 

μέγιστο χρονικό διάστημα ίσο με τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 2 του Ν.4412/2016. Η απόφαση παράτασης 

εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του Μειοδότη. 

 
5. 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 Μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

Άρθρο 13ο
 

 Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή 
 

1. Για περιπτώσεις απόρριψης – αντικατάστασης συμβατικών υλικών 

ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016. 

 
2. Για περιπτώσεις παραπομπής σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Ποσοτικής 

και Ποιοτικής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 14ο
 

 Μεταβίβαση Κυριότητας 
 

1. Η κυριότητα των χώρων στους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες 

καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του έργου 

παραμένουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου καθ’ όλη την διάρκεια της 

σύμβασης και εφ’ όρου ζωής. 
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2. Ακολούθως, και η κυριότητα των μηχανημάτων / εργαλείων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης παραμένει 

στην κυριότητα του Μειοδότη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 15ο
 

 Τροποποίηση Όρων Υπογραφής-Καταγγελία Σύμβασης 
 

1. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της επιτρέπεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η τροποποίηση της σύμβασης 

γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 
2. Οι Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει την σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 

εφόσον: 

 
α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη  τροποποίηση,  που  θα 

απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του 

Ν.4412/2016. 

 
β. Ο Μειοδότης, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε 

σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

της σύναψης σύμβασης, 

 
γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Μειοδότη λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 

2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης 

στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 16ο
 

 Ολοκλήρωση Σύμβασης/Λοιποί Όροι 
 

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

 
α. Παραδόθηκε, εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 

σύνολο των εργασιών/υλικών που απαιτούνται για την περάτωση του έργου. 

 
β. Καταβλήθηκε από μέρους του Μειοδότη στο σύνολο των 

προβλεπόμενων εγγράφων που απαιτούνται για την τακτοποίηση της δαπάνης. 

 
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. 

 
δ. Διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης ότι με την απόσυρση των 
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μηχανημάτων, οι χώροι στους οποίους χρησιμοποιήθηκαν, παραδόθηκαν στην 

ίδια κατάσταση με αυτήν πριν από την χρήση τους. 

 
2. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των: 

 
α. Ο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 
β. Το Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52Α//01-04-19) «Εναρμόνηση  της  Ελληνικής 

Νομοθεσίας με την Οδηγία ΕΕ 2016/943 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου της 8 ης Ιουνίου 
2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών 
που δεν έχουν αποκαληφθεί (εμπορικό απόρρητο ) από την παράνομη απόκτηση, χρήση 
και αποκάλυψη τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016)- Μέτρα για την επιτάγχυνση του έργου του 
Υποιυργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 

 
γ. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – Δημόσιο 

Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις». 

 
δ. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα  στήριξης  και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 
ε. Το Ν. 2292/95 «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και Άλλες 

Διατάξεις. 
 

στ. Το Κωδ. Νόμο 4944/1931 (ΦΕΚ 377/Α) «Περί Ταμείου Εθνικού 

Στόλου». 
 

3. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' 

αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της 

παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από 

τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με 

προφορική συμφωνία. 

 
4. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τρία (3) 

αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για κάθε 

συμβαλλόμενο) και ένα (1) ακριβές αντίγραφο πρωτοτύπου για τη Διεύθυνση 

Εφοδιασμού & Οικονομικής Μερίμνης της ΝΒ ΚΑΝ (για λοιπή υπηρεσιακή χρήση) 

και υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. 
 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Για την Αναθέτουσα Αρχή  Ο Μειοδότης 

 

 

 
Ανθυποπλοίαρχος (Ο) Η. Ταυρή ΠΝ 

                                           Προϊστάμενος Γραφείου Δαπανών 
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