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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
∆ηµ. Σούτσου 40, 4ος όροφος 
115 21 Αµπελόκηποι 

Τηλ. : 210 – 870 5015 και 5013 

Fax : 210 – 6445633 

e – mail : yppa@haf.gr      

URL :  www.haf.gr 

Φύλλα ∆ιακήρυξης : 61 
 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθµ. 35/14 

 
Ηλεκτρονικός Aνοικτός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την                                                                 

«Γενική Επισκευή Αεροκινητήρων (Α/Κ) ASZ62ΙR Αφων PZL M – 18B».                                        
 

 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ∆ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (∆ΑΥ). 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ  
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Υπηρεσία Προµηθειών Πολεµικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) 
–  ∆ηµ. Σούτσου 40, Αµπελόκηποι, 4ος όροφος. 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Ανοικτός.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά. 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

20 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα, ώρα 07:00 πµ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

30 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη, ώρα 15:00 πµ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 6η 
Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο διάρκειας (2) ετών για τη 
Γενική Επισκευή είκοσι ενός (21) Α/Κ ASZ62ΙR Αφων 
PZL M – 18B. 



Σελ. 2 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 50211310 – 3 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ 

6,2476% επί της συµβατικής αξίας για εταιρείες εσωτερι- 
κού και 6,1076%  για εταιρείες εξωτερικού. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 
4%  για την προµήθεια υλικών υλικών και 8% για την 
παροχή υπηρεσιών (επί της καθαρής συµβατικής αξίας) 
σύµφωνα µε το άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Π/Υ αξία ΓΕ ανά Α/Κ : 61.000,00€ για 21 ΓΕ Α/Κ 
ήτοι συνολικά 1.281.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων 
κρατήσεων. Η γενική επισκευή απαλλάσσεται από ΦΠΑ 
(άρθρο 27 Ν.2859/00). Πλέον αυτών προϋπολογίζεται 
κόστος επιπρόσθετων εργασιών (over and above) 
10.000,00 € ανά ΓΕ Α/Κ καθώς και αναπροσαρµογή 
τιµής 5% για το 2ο έτος ισχύος της συµφωνίας πλαίσιο.  
Συνολικός Π/Υ συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων 

over and above και αναπροσαρµογής τιµής : 

1.518.000,00€. 

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Συµφωνία – πλαίσιο [διάρκειας δύο (2) ετών]. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Οι εργασίες συντήρησης και η παράδοση των Α/Κ στην 
ΠΑ θα ολοκληρώνονται εντός ενενήντα (90) ηµερών,  
από την αποστολή των Α/Κ στις εγκαταστάσεις του 
αναδόχου, χρόνος ο οποίος είναι ανεξάρτητος για κάθε 
έναν εξ΄ αυτών. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού 
εξόδων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ των ετών που θα επιβαρυνθούν 
από τις εκτελεστικές συµβάσεις που θα υπογραφούν µε 
βάση τη συµφωνία πλαίσιο, επί ΚΑΕ 0863, του Ειδικού 
Φορέα 11 – 430.   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ/ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Γ΄» της 
παρούσας. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

3 Σεπτεµβρίου 2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

4 Σεπτεµβρίου 2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟ 

4 Σεπτεµβρίου 2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  

  
4 Σεπτεµβρίου 2014 



Σελ. 3 

 
 
 
 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

 
  α. Του Ν∆ 721/1970 (ΦΕΚ Α΄ 251/23-11-70) «Περί Οικονοµικής 
Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων ∆υνάµεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις του Ν. 3257/2004. 
 
  β. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου 
Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων». 
 
  γ. Toυ Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247/27-11-95) «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και Άλλες ∆ιατάξεις» όπως 
συµπληρώθηκε – τροποποιήθηκε  µε τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
141/17-08-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» και το Ν. 4270/14 «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – 
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
 

δ. Του Ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης 
και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159/3-8-1995), όπως τροποποιηµένος ισχύει µετά την 
έναρξη εφαρµογής των Ν. 3310/2005 και 3414/2005. 
 

                       ε. Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων» (ΦΕΚ Α΄ 30/14-2-2005), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 
3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279/10-11-2005). 

 

             στ. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/ 20-
03-2007), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 
163/04-09-2009). 
 
  ζ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α΄112/13-7-10) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραµµα ∆ιαύγεια΄΄ και 
άλλες διατάξεις». 
 
  η.  Του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την 
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής» κεφάλαιο Β΄, 
άρθρο 22Α «Συµφωνίες – πλαίσιο» (ΦΕΚ τ.Α΄ 14/02-02-12). 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 
ΤΟΥ ΚΗΜ∆ΗΣ 

4 Σεπτεµβρίου 2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ  

  
 4 Σεπτεµβρίου 2014 



Σελ. 4 

 
                        θ. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Επείγοντα 
µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα 
του άρθρου  1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµής στις εµπορικές συναλλαγές». 

 
ι.  Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείοιυ Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις» άρθρο 157 ‘’Εγγυήσεις’’ (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/08-08-14). 
 

             ια. Του Π∆ 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών 
Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών 
του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ Α΄ 
66/11-4-1996), όπως αυτό ισχύει µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 του                            
Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005. 

 

ιβ. Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/23-07-2013), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις 
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/07-04-2014). 

 
ιγ. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) 

«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992                 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης 
διαδικασιών προµηθειών ∆ηµοσίου». 

 

   ιδ. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11, «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 
τ.Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
              ιε. Του Ν. 3886/10 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και 
υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 
1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 66/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335), όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε το Ν. 4055/12 (ΦΕΚ 51/Α΄) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια 
αυτής». 

 
           ιστ. Του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ Α΄120/29-5-13) «Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν. 4205/13 (ΦΕΚ Α΄242/6-11-13) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες 
διατάξεις» (όσον αφορά στην ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του ΕΣΗ∆ΗΣ).  
 

   ιζ. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – 
Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή 
παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του ΚΠ∆). 

 

 



Σελ. 5 

 

 
  ιη. Του Π∆ 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆)» 
(ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-07). 
 

  ιθ. Του Π∆ 60/07 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε 
µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ Α΄ 
64/16-3-2007). 
 

κ. Του Π∆ 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
(ΦΕΚ 194Α΄/22-11-10) καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρµογής του βάσει του υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. 2/9118/0026/29-12-2010 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµικών. 

 

 

 2. Τις κάτωθι αποφάσεις : 

 
  α. Την υπ΄ αριθ. Π1/4232/22-9-2007 Απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, µε την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή του ΚΠ∆ (Π∆ 118/07). 
 
  β. Την υπ΄ αριθ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση 
ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β΄/3-12-2007) «Περί µεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων και σε 
Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί – συµπληρωθεί µε την υπ΄ αριθµ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-07-
2008 απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1753). 
 

γ. Την υπ΄ αριθµ. 248334/09-07-2014 (ΦΕΚ Β΄ 1881/10-07-2014) 
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. 

 

δ. Την υπ΄ αριθµ. Φ.890/Α∆.880673/Σ.1538/22-08-2012 ∆ιαταγή 
του ΓΕΑ/∆6, µε την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρµογή του Ν. 3548/2007, 
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3801/2009.  
 

ε. Την υπ΄ αριθµ. Π1/2380/18 ∆εκ 2012 Απόφαση για τη 
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, µεταφορών και ∆ικτύων». 
 

                     στ. Την υπ΄ αριθ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας  «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των 
µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β΄ 
1673/23-8-2007). 

                         
ζ. Την υπ΄ αριθµ. Αρ. Πρωτ.2/96667/0026/09-03-2012 εγκύκλιο 

µε την οποία το Υπουργείο Οικονοµικών γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο διενέργειας 
και κατακύρωσης αποτελεσµάτων διαγωνισµού για τη σύναψη συµφωνίας πλαίσιο 
«…δεν τηρούνται οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες της νοµικής δέσµευσης, υπό τη 
δηµοσιονοµική έννοια…» και, ως εκ τούτου, «…η σχετική απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης θα πρέπει να εκδοθεί πριν την υπογραφή των εκτελεστικών 
συµβάσεων…». 
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  η. Την υπ΄ αριθµ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677/                  
21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) Απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε την οποία τέθηκε το αρχικό 
πλαίσιο των διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων».  
 
  θ. Την υπ΄ αριθµ. Π1/542/4-3-2014 Απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραµµατεία Εµπορίου µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
              
                         ι. Την Φ.831/Α∆.10643/Σ.2331/07-08-2014/∆ΑΥ/Γ2/5α εντολή 
διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού (Ε∆∆) της Αναθέτουσας Αρχής 
(∆ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης/ ∆ΑΥ) ως συµπληρώθηκε – διευκρινίστηκε µε 
το Φ.831/Α∆.11176/Σ.2486/29-08-2014/ ∆ΑΥ/Γ2/5α έγγραφο. 
 
 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

 
 1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό, σε ευρώ (€), µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,           
για τη «Γενική Επισκευή  (ΓΕ) Αεροκινητήρων (Α/Κ) ASZ62IR Αεροσκαφών (Αφων) 
PZL M – 18B», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.518.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων, και απαλλασσοµένης 
ΦΠΑ.  Η εν λόγω αξία περιλαµβάνει πρόβλεψη 10.000,00 € ανά Α/Κ για τυχόν 
επιπρόσθετες εργασίες (over and above) καθώς και αναπροσαρµογή 5% για τις τιµές 
ΓΕ που θα εκτελεστούν κατά το 2ο έτος της Συµφωνίας Πλαίσιο.  

 

Η υπ΄ αριθµ. 35/14 διακήρυξη, παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
ετοιµασία και την υποβολή προσφοράς η οποία θα αξιολογηθεί και πιθανόν στη 
συνέχεια να χρησιµοποιηθεί στη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο µε τη ∆ιοίκηση 
Αεροπορικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, εφεξής καλούµενη ως 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους στα κατάλληλα 
σηµεία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής 
προσφορών και τα αντίστοιχα παραρτήµατα και δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν 
µε οποιονδήποτε τρόπο οτιδήποτε από το περιεχόµενο του παρόντος κειµένου. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση στο περιεχόµενο της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, µπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της σχετικής προσφοράς.  

Τονίζεται στους υποψήφιους αναδόχους ότι τίποτα στο παρόν έγγραφο ή σε 
οποιοδήποτε τµήµα του ή σε οποιαδήποτε άλλη προηγούµενη επικοινωνία µεταξύ 
τους και της Αναθέτουσας Αρχής, ή εκπροσώπων της και οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου, δε συνιστά σύµβαση, ή συµφωνία, µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου (εξαιρουµένης της επίσηµης ανάθεσης της 
Συµφωνίας Πλαίσιο που συνάπτεται γραπτώς από ή εξ΄ονόµατος της Αναθέτουσας 
Αρχής), ούτε συνιστά σύµβαση, η συµφωνία για τη σύναψη σχετικής ή οποιασδήποτε 
άλλης σύµβασης.  

 



Σελ. 7 

 

 

Κατά την υποβολή των προσφορών τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να 
σεβαστούν όλες τις οδηγίες, έντυπα, όρους, διατάξεις και προδιαγραφές που 
περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, 
συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας πρόσκλησης. Παράλειψη εκ µέρους του υποψήφιου αναδόχου 
να υποβάλει προσφορά, που να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και την 
σχετική τεκµηρίωση, πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της, θα 
οδηγήσει στην απόρριψη της προσφοράς. 

 

 2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική 
προθεσµία πενήντα δύο (52) ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής 
της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.  
 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ 

µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του                    
Ν. 4155/13, της  Υ.Α Π1/2390/16-10-2013, των Π∆ 60/07 και 118/07 και τα 
καθοριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 
 

4. Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 
20η Οκτωβρίου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 07:00 πµ. Ως καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα              
15:00 µµ.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος 
υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το 
άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013. 
 

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι ασκούν νοµίµως 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της γενικής επισκευής θέµατος και 
ειδικότερα : 

 
  α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 
 

β. Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 
  γ. Συνεταιρισµοί. 
 
  δ. Κοινοπραξίες. 
 

Οι ενώσεις αναδόχων και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη 
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ΄ αυτήν η συµφωνία 
πλαίσιο, εφόσον, κατά την κρίση της ∆ιοίκησης, η περιβολή ορισµένης νοµικής 
µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της συµφωνίας πλαίσιο.  
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6. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

 
  α. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας 
συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την 
εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι 
τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

 
   (1) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό 
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων 
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα 
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και 
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών. 
 
 
   (2) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και 
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών.  
 
   (3) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών 
αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου 
(ΓΓΕ) αποστέλλοντας : 
 
    α/ είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
 
    β/ είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή 
αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις 
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών του Π∆ 60/07, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος 
µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται 
η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών 
(3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρµόδια υπηρεσία. 
 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
µέσω του Συστήµατος. 
 

β. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. 
Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 
ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
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7. Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού ανά στάδιο και η 
υλοποίηση της γενικής επισκευής καθορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 

 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

2. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

4. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆΄» 

5. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

6. ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ΄» 
  
 

8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερεις (4) 
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 
την 6η Νοεµβρίου 2014  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ από το αρµόδιο, 
πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού [εφεξής : «Επιτροπή του 

∆ιαγωνισµού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 8 του Παραρτήµατος «Α΄» 
(Γενικοί Όροι), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 

9. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. β΄ του Π∆ 118/07 
(Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου – ΚΠ∆), εφόσον από τους ενδιαφερόµενους 
αναδόχους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό 
έγγραφα, αυτά αποστέλλονται ηλεκτρονικά σ΄ αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες 
ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από 
το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, 
του ΕΣΗ∆ΗΣ.  Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε 
τέσσερις (4) ηµέρες.  
 

10. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. γ΄ του Π∆ 118/2007, σε 
περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους αναδόχους συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες 
προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το 
άρθρο 15 παραγρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.∆/τος, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ΄ 
αυτούς µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 
στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ, το αργότερο τρεις (3) 
ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που 
ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους αναδόχους οι ως άνω συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, αυτές δίνονται οµοίως ηλεκτρονικά το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών 
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει 
δικαίωµα ένστασης κατά της διακήρυξης.  
 

11. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της 
εφαρµογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη ∆ιαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αιτήµατα παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι 
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ψηφιακά υπογεγραµµένο. Τα αιτήµατα/ερωτήµατα πραγµατοποιούνται 
αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται 
παραπάνω και  θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό ή στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα 
έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραµµένο. 
 

12. Αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο 
µικρότερο των έξι (6) ηµερών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών, εξετάζονται µόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει 
στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµένοντος χρόνου.  
 

13. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 

14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση :  

 
  α. Στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (για το συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων) στις 3 Σεπτεµβρίου 2014. 
 

β. Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις 4 Σεπτεµβρίου 2014.  
 
 
  β. Στον ελληνικό τύπο στις 4 Σεπτεµβρίου 2014 και συγκεκριµένα 

στις εφηµερίδες : 

 

         ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ : 

 
   1) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
   2) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
   3)    ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

  
 γ. Στον ιστότοπο του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στις                           

4 Σεπτεµβρίου 2014  µε Α∆Α : 7Ν296 – ΛΥΝ. 

 

δ. Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) στις 4 Σεπτεµβρίου 2014  µε Α∆ΑΜ : 

14PROC002271796. 

  

15. Περίληψη της διακήρυξης : 

 
          α. Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας 

Προµηθειών της Πολεµικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) και  
  

β. Θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους φορείς : 

 
   (1) Στα βιοτεχνικά, επαγγελµατικά, βιοµηχανικά και 
εµπορικά Επιµελητήρια.  
 
   (2) Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας / ∆νση Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην  Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικών 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – ΕΟΜΜΕΧ). 
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16. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο θα 

βαρύνουν ισόποσα τον/τους επιλεγέντα/ες για τη συµφωνία – πλαίσιο ανάδοχο/ους 
και θα καταβληθούν από αυτούς πριν την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, ενώ 
τα αντίστοιχα έξοδα για την Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων θα βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

17. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε 

ηλεκτρονική µορφή (.pdf) στην επίσηµη ιστοσελίδα της Πολεµικής Αεροπορίας 
(www.haf.gr)  και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
 

18. Για λοιπές γενικές πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

απευθύνονται στο Τµήµα Προκήρυξης της Υπηρεσίας µας, µε στοιχεία επικοινωνίας 

ως αναγράφεται ανωτέρω (αρµόδιος χειριστής : Μ.Υ Τσιώλη Πηνελόπη). 

 

19. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων εγκρίθηκε µε την 

Φ.831/Α∆.10643/Σ.2331/07-08-2014 εντολή της ∆ΑΥ/Γ2/5α ως συµπληρώθηκε – 
διευκρινίστηκε µε το Φ.831/Α∆.11176/Σ.2486/29-08-2014/ ∆ΑΥ/Γ2/5α έγγραφο. 

.  
 

  
 

 Αθήνα :   4 Σεπτεµβρίου 2014 

 
 
 
 

Σµήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου 

 
                                                                                 ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 

 

 

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

           Ο Γραµµατέας ΥΠ/ΠΑ 
 
                 Μίχος Θωµάς 
              Μ.Υ µε Β΄ Βαθµό 
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Ορισµοί 

 

Αναθέτουσα Αρχή  Η ∆ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης 
(ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/∆ΑΥ), Αεροδρόµιο Ελευσίνας, ΤΚ 19200. 

Υπηρεσία ∆ιενέργειας Υπηρεσία Προµηθειών της Πολεµικής Αεροπορίας 
(ΥΠ/ΠΑ) 

∆ηµ. Σούτσου 40, 4ος όροφος 

115 21 Αµπελόκηποι 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρατήρηση, αίτηµα ή 
ερώτηµα σχετικά µε τον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι 
θα πρέπει να απευθύνονται στην Υπηρεσία 
∆ιενέργειας. 

ΕΕΕΕ (OJEU)  Η Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Official Journal of the European Union) όπου 
δηµοσιεύονται οι προκηρύξεις των διαγωνισµών για 
δηµόσιες συµβάσεις. 

Ηµέρα(ες)  Ηµερολογιακές  ηµέρες  εκτός  αν  ορίζεται  
διαφορετικά  σε  συγκεκριµένο σηµείο του παρόντος 
κειµένου. 

Μήνας(ες)  Ηµερολογιακοί  µήνες  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  
σε  συγκεκριµένο σηµείο του παρόντος κειµένου. 

Προθεσµία Υποβολής 
Προσφορών  

Η  καταληκτική  ηµεροµηνία  και  ώρα  πριν  από  την  
οποία  πρέπει  να υποβληθούν οι προσφορές. 

 Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφορών  

Το παρόν κείµενο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
παραρτηµάτων. 

Προϊόν(τα)  Ορίζονται τα είδη της παρούσας, που θα πρέπει να 
υποστούν γενική επισκευή από τους αναδόχους και θα 
περιληφθούν στην αντίστοιχη Συµφωνία Πλαίσιο 
(Παράρτηµα «Ε΄»).  

Ανάδοχος (οι)  Ο επιτυχόν/ντες στο διαγωνισµό µε τον/ους οποίο/ους 
θα υπογραφεί η Συµφωνία  Πλαίσιο (Παράρτηµα 
«Ε΄»). 

Προσφορά  Η προσφορά που υποβάλλεται από τον οικονοµικό 
φορέα  (υποψήφιο ανάδοχο)  ως  απάντηση  στην  
παρούσα  πρόσκληση  υποβολής προσφορών,   
συµπεριλαµβανοµένων   όλων   των επισυναπτόµενων   
αποδεικτικών στοιχείων, παραρτηµάτων και 
δηλώσεων. 
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Υποψήφιος          
Ανάδοχος 

Οποιοσδήποτε  οικονοµικός  φορέας  ανταποκρίνεται  
στην  παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, 
υποβάλλοντας προσφορά, µε σκοπό τη σύναψη 
Συµφωνίας Πλαίσιο µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Συµφωνία Πλαίσιο  Συµφωνία  που  συνάπτεται  µεταξύ  της  Αναθέτουσας    
Αρχής  και  αναδόχων (οικονοµικών φορέων) που τους 
ανατίθεται οποιοδήποτε µέρος του διαγωνισµού µε 
σκοπό να καθορίσει τους όρους που θα διέπουν 
συγκεκριµένη παρεχόµενη υπηρεσία  που  υποβάλ-
λεται   κατά  τη  διάρκεια  µιας προκαθορισµένης 
περιόδου. 

 

1.      Γενικές πληροφορίες : 

             Η Αναθέτουσα Αρχή, µέσω της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών, στοχεύει στο να επιλέξει τους αναδόχους µε τους οποίους θα συνάψει 
Συµφωνία Πλαίσιο για την γενική επισκευή θέµατος. 

 2.        Χειρισµός προσφορών  : 

 
       α.  Χειρισµός ανταλλαγής πληροφοριών : 
 

(1) Τίποτα από το περιεχόµενο της πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών είναι, ή δύναται να θεωρηθεί ως υπόσχεση για οποιεσδήποτε 
µελλοντικές ενέργειες που θα ληφθούν εξ ονόµατος της Αναθέτουσας Αρχής ή των 
υποψήφιων  αναδόχων. 

 
(2) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 

µην αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά ή να ακυρώσει το διαγωνισµό, οποιαδήποτε 
στιγµή. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή 
των προσφορών από τους υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους 
βαρύνουν εξ ολοκλήρου, και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες 
δαπάνες.  
 

  β.  Χειρισµός εµπιστευτικών πληροφοριών : 
 

(1) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να 
γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους 
πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και δηµοσίευση θα επέφερε ζηµιά) στην Αναθέτουσα 
Αρχή, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις προσφορές 
τους θεωρούνται ως εµπορικά εµπιστευτικές. Εν τούτοις, σηµειώνεται ότι ακόµα και 
στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από υποψήφιους αναδόχους 
ως εµπορικά ευαίσθητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκαλύψει αυτές τις 
πληροφορίες όπου απαιτείται βάσει του νόµου.  
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Η παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή οποιουδήποτε υλικού χαρακτηρισµένου ως 
«εµπιστευτικού» ή µε ισοδύναµο χαρακτηρισµό, δεν πρέπει, για τους λόγους που 
δίνονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται αυτόµατα 
αυτό το χαρακτηρισµό.  
 
 

 3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την 

προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η 
προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.  
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. 35/2014) 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α΄» 

 
 

 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Άρθρο 1ο  

Κριτήρια Επιλογής, Πρoσόvτα και ∆ικαιoλoγητικά Συµµετοχής και 
Κατακύρωσης 

 
 

 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι ασκούν νοµίµως 

δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της γενικής επισκευής, ειδικότερα : 

 
  α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 
 

β. Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 

  γ. Συνεταιρισµοί. 
 
  δ. Κοινοπραξίες. 
 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε 
την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα 
ακόλουθα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf, σύµφωνα µε το 
άρθρο 5α.Β.1α του Π∆ 118/2007, το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
(ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-13), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατά περίπτωση  

κατωτέρω : 

 

  α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

 

►  ∆ιευκρίνιση :  Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση 

εγγράφων και αναφορικά µε την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν 
τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις 
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησης των 
ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014.   
 

(1)  Έλληνες Πολίτες 
         

(α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του 
Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :  

 
1/ Θα αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισµού. 
2/ Θα δηλώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία 

υποβολής της προσφοράς του : 
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α/ δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περ. 1 
του εδαφίου α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 και στο άρθρο 43 

παραγρ. 1 του Π∆ 60/07, ήτοι : 
1 συµµετοχή σε εγκληµα-

τική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-29.1.1998 σελ. 
1), 

2 δωροδοκία, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-
25.6.1997) και στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συµβουλίου των ΕΚ  (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2), 

 
3 απάτη, κατά την έννοια 

του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48), 

 
4 νοµιµοποίηση εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό 
∆ίκαιο µε το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/05, 

 
5 για κάποιο από τα 

αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, 

 
6 για υπεξαίρεση, απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία,  
 

β/ δεν τελεί σε κάποια από τις 
αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 
118/07 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

 
γ/ είναι ενήµερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµερος και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του, 

 
δ/ είναι εγγεγραµµένος στο οικείο 

Επιµελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) 
του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του Π∆ 118/07, 

 
ε/ ∆εν τελεί σε κάποια από τις 

αναφερόµενες στην περ. (2) του εδαφ. γ΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει 
κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού,  
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3/ Θα αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την 

έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παραγρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π∆ 118/07 (δικαιολογητικά κατακύρωσης), σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου ∆ιατάγµατος και τα οριζόµενα στην 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παραγρ. 1 περ. β΄ Π∆ 118/07), 

 
(β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του 

Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Π∆ 60/07 ότι : 
 

1/ δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή 
εργασιών, ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής του, 

  
2/ δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, 

 
3/ δεν  έχει καταδικαστεί, βάσει δικαστικής 

απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας που 
εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική 
διαγωγή του (πχ παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας όσον αφορά την καταβολή 
των δεδουλευµένων, την τήρηση του ωραρίου εργασίας, τα ένσηµα, τις υπερωρίες 
κλπ), 

4/  δεν έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που 
αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, 

 
5/ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του όσο και µε τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, 

 
6/ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά στην πληρωµή φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του όσο και µε τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, 

 
7/ δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται µε την παρούσα 
διακήρυξη ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές, 

 
 
(γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του 

Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται : 
 

1/ ότι δεν υφίστανται άλλοι νοµικοί 
περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής του, εκτός από αυτούς που 
µνηµονεύονται στην ανωτέρω παραγρ. 1α.(1)(α)2/ε/, 
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2/ ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του 

σε δηµόσιο διαγωνισµό µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
 
3/ ότι µέχρι το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των 
συµβατικών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα, 
ή ότι σε κάθε περίπτωση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από σύµβαση για την 
οποία κηρύχθηκε έκπτωτη ή της επιβλήθηκαν κυρώσεις για εκπρόθεσµη υλοποίηση, 
σύµφωνα µε την δυνατότητα που της παρασχέθηκε µε τη σχετική απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 
4/ ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που 

περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό 
τους, 

5/ ότι ο συµµετέχων έχει λάβει γνώση της 
διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73 ότι δεν θα 
χρησιµοποιήσει (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώπους µόνιµους στην εφεδρεία 
αξιωµατικούς ή µόνιµους απόστρατους αξιωµατικούς που έχουν ανακληθεί στην 
ενέργεια για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. 

 
6/ ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα 

µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση, και την 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

 
7/ ότι ο συµµετέχων παραιτείται από κάθε 

δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 

 

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 
1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα βεβαιώνεται το επισκευαστικό 
κέντρο (service center) του αναδόχου στο οποίο θα λάβουν χώρα οι εργασίες 
επισκευής των Α/κ. 

 
(ε) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον 

συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παραγρ. 1 περ. γ΄ του 
Π∆ 118/07). 
 
             (στ) ∆ήλωση χώρας καταγωγής του τελικού 
προϊόντος (LRUs / spare parts που θα τοποθετηθούν στους Α/Κ) που προσφέρει ο 
ανάδοχος (άρθρο 18 παραγρ. 1 του Π∆ 118/2007). 
 

(ζ) Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους της παρούσας. 
 
 

(2) Αλλοδαποί : Το σύνολο των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται ανωτέρω [παράγραφος 1α.(1)] για τους Έλληνες πολίτες. Ειδικά 
ως προς το περιεχόµενο της ζητούµενης υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά µε την 
εγγραφή στο οικείο Επιµελητήριο (περίπτωση παρ. 1α.(1)2/δ/) δύναται έναντι αυτού 
να αναγραφεί ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
περίπτωση 3 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07.  
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Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι η παράγραφος 1α.(1)2/ε/ της ζητούµενης 

υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται να τροποποιηθεί ως ακολούθως : 

«ε/ ∆εν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδαφ. γ΄ της 
παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση 
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Επιπλέον, ότι 
δεν τελεί σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 
αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού,».  
  

   (3) Τα voµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά : 

 
    (α) Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των 

παραγράφων α(1) και α(2) αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι : 
 
     1/ οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ 
και τον πρόεδρο του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, 
  
     2/ οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ΄ αυτούς. 
    

(β) Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και 
της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, προσκοµίζουν επιπρόσθετα 

όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος. Συγκεκριµένα : 

 
1/  Για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη 

µορφή Ανώνυµης Εταιρείας (ΑΕ) : 

 
α/  Το ΦΕΚ συστάσεως της 

εταιρείας, 
 
β/  Αντίγραφο από το τηρούµενο 

στην αρµόδια κατά περίπτωση ∆ιοικητική ή ∆ικαστική Αρχή τελευταίο ισχύον 
καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας (το οποίο να 
προσκοµίζεται κωδικοποιηµένο) συνοδευόµενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ, 

 
γ/ Βεβαίωση της αρµόδιας κατά 

περίπτωση ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική 
καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο 
νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα 
ΦΕΚ. Στην περίπτωση που στο υπό (3) (β) 1/ β/ στοιχείο δεν προσκοµίζεται 
κωδικοποιηµένο καταστατικό, απαιτούνται εκτός της βεβαίωσης και αντίγραφα ΦΕΚ 
για το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο καταστατικό της εταιρείας. 

 
δ/ Το ΦΕΚ της ισχύουσας 

εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές 
αντίγραφο του πρακτικού του ∆Σ για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, 
αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρµόδια Αρχή, µε το σχετικό αριθµό 
πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ, για 
τη δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ ή αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρµόδιας 
Αρχής, 
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2/ Για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη 

µορφή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

 
 α/  Αντίγραφο από το τηρούµενο 

στην αρµόδια κατά περίπτωση ∆ιοικητική ή ∆ικαστική Αρχή του καταστατικού της 
εταιρείας, που ισχύει, µε τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόµενο από τα σχετικά 
ΦΕΚ. 

 
 β/  Πλήρη σειρά των εγγράφων που 

τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισµό 
διαχειριστή και εκπροσώπου της, συνοδευόµενο από τα σχετικά ΦΕΚ, 

 
 γ/ Βεβαίωση της αρµόδιας κατά 

περίπτωση ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η αρχική 
καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο 
νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα 
ΦΕΚ. 

  
3/ Για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη 

µορφή προσωπικών εταιρειών : 

 α/ Αντίγραφο του συµφωνητικού 
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού καθώς και το τελευταίο 
σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

 
 β/  Πλήρη σειρά των εγγράφων που 

τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισµό 
διαχειριστή και εκπροσώπου της, 

 
 γ/ Πιστοποιητικό περί µεταβολών 

της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.  
 

4/  Για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα : 

 
 α/ Ανάλογα µε τη µορφή τους, 

αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται 
ανωτέρω στις υποπαραγράφους 3(β)1/, 3(β)2/ και 3(β)3/ τα οποία προβλέπονται 
από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία 
αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα 
µητρώα εταιρειών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες 
και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. 

 
 β/ Σε περίπτωση που το οικείο 

κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο 
πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου 
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν 
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και, επιπλέον, ο υποψήφιος πληροί το σχετικό 
νοµιµοποιητικό όρο.  Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες 
υποψηφίων. 
Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα 
Ελληνικά, επί ποινή αποκλεισµού. 
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(4) Οι Συνεταιρισµοί : 

 
     Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 1.α.(1), 1.α.(2) και 1.α.(3). Επιπλέον αυτών 
απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 παραγρ. 4 του                  
Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένης ψηφιακά, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. ∆΄ περιπτ. 3 του Π∆ 
118/07). ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
αφορούν τον Πρόεδρο του ∆Σ του συνεταιρισµού και υπογράφονται απ’ αυτόν. 

 
   (5) Οι ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά και οι κοινοπραξίες : 

 
    (α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 
για τον κάθε ανάδοχο που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.  
 
    (β) ∆ήλωση σύστασης ένωσης αναδόχων ή 
κοινοπραξίας, ψηφιακά υπογεγραµµένης υποχρεωτικά από όλα τα µέλη αυτής ή από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα 
φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η 
ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το µέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί στον καθένα 
εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. Στην εν 
λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσµευση των µελών να 
συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύµβαση/εις, υπό 

τους κατωτέρω όρους : 

1/ Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
υλοποίηση της γενικής επισκευής. 

 
2/ Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα 

περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο 
περιεχόµενο τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους, τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις των µελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος. 

 
3/ Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί 

στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήµατος που θα ταχθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

 
(γ) Συµβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του 

προσώπου που υπογράφει ή/και υποβάλλει την προσφορά για λογαριασµό των 
µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της, 
εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. 

 
    (δ) Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας από το οποίο προκύπτει η έγκρισή του για : 

 
1/ τη συµµετοχή του µέλους στην ένωση ή 

την κοινοπραξία και 
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     2/  τη συµµετοχή του µέλους στο 
διαγωνισµό. 
 

(6) Τυχόν απαιτούµενα δικαιολογητικά που αφορούν στην 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 82/96, όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και 
του άρθρου 8 του Ν. 3414/05, προσδιορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 1 παραγρ. 1β  
των ειδικών όρων (παράρτηµα «Β΄») της παρούσας. 

 
(7) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο 

έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 
(8) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου 
.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Ειδικότερα, 
οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. Λοιπά δικαιολογητικά  που υποβάλλονται µε την ηλεκτρονική 
προσφορά απαιτείται να προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία 
που διενεργεί το διαγωνισµό, εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, 
εφόσον δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 
(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 

τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται : εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ. 
 
(9) Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή 

αποκλεισµού, να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής 
υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
   (10) Σε περίπτωση µη ή κατά παρέκκλιση,  υποβολής 
των ανωτέρω αναφερόµενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
  
 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π∆ 
118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf 
και σε φάκελο µε  σήµανση  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω 
δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 
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  α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παραγρ. 2 ή 

3 του Π∆ 118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα : 

 

    (1) Οι Έλληνες πολίτες : 

 
     (α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του 
τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα : 

 
      1/ Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 43 

παραγρ. 1 του Π∆ 60/2007, δηλαδή : 

       α/ συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
 
       β/ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 
της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
 
       γ/ απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
 
       δ/ νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK 
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE 
L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 
173/1995) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305/2005). 
 
      2/ Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 
3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικά µε το 
αντικείµενο της γενικής επισκευής. 
      3/ Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. 
α΄ περ. 1 του Π∆ 118/2007).    
  
     (β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (άρθρο 6 
παραγρ. 2 εδ. α΄ περ. 2 του Π∆ 118/2007).  
 
     (γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του Π∆ 
118/2007). 
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Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (β) και (γ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .  
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντος θα αφορά όλους 
τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του 
(συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη) και όχι µόνο τους εργαζόµενους µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης 
στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του 
συµµετέχοντος, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 παραγρ. 4 του ν. 
1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε µορφή αρχείου .pdf υπογεγραµµένη ψηφιακά, 
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τον ανάδοχο, µε την 
οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι 
απασχολούµενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 
    (δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το 
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, 
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης 
ειδοποίησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. α΄ περ. 4 του Π∆ 118/2007).  
 

   (2) Οι αλλοδαποί : 

    
    (α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου 
εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, όπως αυτά 
εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. 2α(1)(α) (άρθρο 6 
παραγρ. 2 εδ. β΄ περ. 1 του Π∆ 118/2007).  
 
    (β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α΄ της 
παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. β΄ περ. 2 του Π∆ 
118/2007). 
Για τη διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 
ασφαλισµένοι οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στην επιχείρηση 
του συµµετέχοντος αλλοδαπού, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 
παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε µορφή αρχείου .pdf 
υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, 
µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι σ΄ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µαζί µε τα 
λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.  
 
    (γ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα 
του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 
παραγρ. 2 εδ. β΄ περ. 3 του Π∆ 118/2007).  
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   (3) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : 

 
    (α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 1 
του Π∆ 118/2007).  
 
∆ιευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους είναι ασφαλισµένοι οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στο 
συµµετέχον στο διαγωνισµό νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των 
διοικούντων αυτό, προσκοµίζονται, εκτός από τα αναφερόµενα πιο πάνω στοιχεία 
(καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κλπ), προσκοµίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, του 
εκπροσωπούντος το νοµικό πρόσωπο, σε µορφή αρχείου .pdf υπογεγραµµένη 
ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι 
απασχολούµενοι στο νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των διοικούντων 
αυτό.  
Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου. 

 
     (β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) (άρθρο 6 
παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π∆ 118/2007). 

 
     (γ) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα 

πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασµα 
ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 
τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 
118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. 
α(1)(α) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 3 του Π∆ 118/2007). 

 
 

    (δ) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα 
προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης 
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 
Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό AE και, όσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της 
ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό της 
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του 
Π∆ 118/2007).  
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    (4) Οι Συνεταιρισµοί : 

 
     (α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου 

εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού τους Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παραγρ. 2 
του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα 
παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ΄ περ. 1 του Π∆ 118/2007). 

 
     (β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) 

του εδ. α΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για 
ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β΄ της παραγρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, 
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παραγρ. 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 
6 παραγρ. 2 εδ. δ΄ περ. 2 του Π∆ 118/2007). 

 
     (γ) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός 

λειτουργεί νόµιµα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ΄ περ. 3 του Π∆ 118/2007). 
 
  
   (5) Οι ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά και οι κοινοπραξίες :    

 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συµµετέχει 
στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. ε΄ του Π∆ 118/2007).  
 
    (6) Τα αναφερόµενα ανωτέρω, υπό στοιχ. α(1)(δ) και 
α(2)(γ), επαγγελµατικά µητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις 
χώρες της ΕΕ, είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΧ Β΄ του Π∆ 60/2007. Σε 
περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελµατικά 
ή εµπορικά µητρώα λαµβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα 
αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. 
 
    (7) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε 
αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν 
όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από 
ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα 
αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο ανάδοχος. Στην 
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο 
πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
  
  β. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών παραγρ. 2α του παρόντος επιφέρει τον αποκλεισµό του 
αναδόχου από το διαγωνισµό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 
παραγρ. 2 του Π∆ 118/2007.  
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Άρθρο 2ο  

Προσφορά ενώσεων αναδόχων – κοινοπραξιών 
 
 

 1. Η ένωση αναδόχων ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η 

οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους αναδόχους, που αποτελούν 
την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα  πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης αναδόχων ή της 
κοινοπραξίας. 
 

 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της 
γενικής επισκευής, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
συµφωνίας πλαίσιο. 
 

 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 

ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί, 
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Εάν η 
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια 
τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και 
στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση 
µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου. 
 
 

Άρθρο 3ο  

Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών –  
Κατάρτιση και περιεχόµενο προσφορών 

 
 

1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά µε τα απαραίτητα 
δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα, 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 11 
και 12 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π∆ 118/2007) καθώς και στις 
διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013. 
 

2. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως 

εξής : 

 
─  Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

– Τεχνική Προσφορά» και , 
 

─  Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο 
σύστηµα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 
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3. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
περιλαµβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα : 

 
α.  Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 1 του παρόντος παραρτήµατος (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής). 
 

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως : 

 
(1) ∆ήλωση του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για το 

χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη 
διακήρυξη. 

 
(2) Τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά που 

προσδιορίζονται στο άρθρο [2] των ειδικών όρων (Παράρτηµα «Β΄»).  
  
Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 
 
 

4. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία 
περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση 
οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 
 

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

6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται 
επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 
τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή 
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική 
θεώρηση γνησίου υπογραφής.   
 

7. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν 
υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν 
στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 
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προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 

αναφέρονται : πχ πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 

αρχές ή άλλους φορείς.  
 

8. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη 
περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά 
φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 
74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω 
διατάξεις. 
 

9. Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, να 
φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η 
οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ 
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 

10. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των 
απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου  
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 

11. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία 
θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα 

από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριµένα : 

 
α.  Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από 

την οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα 
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

 
β. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των 

επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και 
άλλες σχετικές δαπάνες). Η συνολική τιµή θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών. 
 
  γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται 
δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη 
«∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν 
υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα 
προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
 
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 

12. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική Προσφορά 
συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και 
του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
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ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η 
οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  ∆ιευκρινίζεται, ότι οι τιµές που συµπεριλαµβάνονται 
στην οικονοµική προσφορά θα είναι οι τιµές µε τις οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του 
κριτηρίου κατακύρωσης οι υποψήφιοι ανάδοχοι και θα εγγραφούν στη συµφωνία 
πλαίσιο. Στη συµφωνία πλαίσιο θα εγγραφούν µέχρι τέσσερεις (4) ανάδοχοι (εφόσον 
υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων). Σε περίπτωση που συµµετέχει µικρότερος 
αριθµός υποψηφίων,  η Συµφωνία Πλαίσιο δύναται να υπογραφεί και µε λιγότερους 
αναδόχους (3, 2 ή 1).  Για τη διαδικασία σύναψης των εκτελεστικών της συµφωνίας 
πλαίσιο συµβάσεων (στάδιο call – offs), απαιτείται η υποβολή, από τους 
συµµετέχοντες στη συµφωνία πλαίσιο, νέας κλειστής οικονοµικής προσφοράς, η 
οποία θα αξιολογείται µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά.  Επιπλέον σε αυτή οι προσφέροντες θα βεβαιώνουν 
(µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης) ότι εξακολουθούν να τηρούν τα κριτήρια επιλογής 
της αρχικής διακήρυξης και ότι θα υποβάλλουν  επικαιροποιηµένα και εν ισχύ 
δικαιολογητικά – πιστοποιητικά.  Η εκτελεστική σύµβαση θα υπογράφεται µε τον 
οικονοµικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά.  
 

 

13. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των 
απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου 
«Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

14. ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί 
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή 
δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν 
αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της 
προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ 
παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της 
τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά».   
 

15. ∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα 
µε τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην 
Υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού, αποστέλλονται από 
τους συµµετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισµένο φάκελο εντός του 
οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε 
έντυπη µορφή, διαχωρισµένα σε δύο (2) σφραγισµένους υποφακέλους µε 
εξωτερικές ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικής 
προσφοράς» και «Επιµέρους έντυπα οικονοµικής προσφοράς»,  αντίστοιχα, 
εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε 
απόδειξη βέβαιας χρονολογίας.  
 

16. Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το 
σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και 
στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 
Α΄ 74/26-03-14). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά 
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14).  
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Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά 
από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, 
προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως 
ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. 
∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, 
εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε 
τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, 
ανακαλείται αµέσως. 
 

17. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται   
ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των 
προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστηµα.  
 

18. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 
του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 – 2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
 

19. Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους 
φακέλους για το διαγωνισµό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν 
ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  
 

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

21. Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, 
σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην 
πρoσφoρά ή σε απαιτούµενο στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µovoγραµµέvη από τov προσφέροντα, το 
δε αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει 
και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή ή σε στοιχεία της διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισµού. 
 

22. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση 
του άρθρου 15 παραγρ. 2 περ. α΄ του Π∆ 118/2007 κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν 
δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως 
ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. 
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23. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές 
ζητούνται από αρµόδιο όργανο και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από 
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται 
υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 
αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
 

24. Αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι η 
τεχνική προδιαγραφή – απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν εκτός των 
βαθµολογούµενων στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη 
συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 
παραγρ. 7 και 20 παραγρ. 4 του Π∆ 118/2007). 
 

25. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του 
διαγωνισµού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 
 

 26. Εναλλακτικές προσφορές για τη γενική επισκευή δεν γίνονται δεκτές. 

Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος,  
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.  

 

 27. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να 
σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
λοιποί διαγωνιζόµενοι. Από το σύστηµα παρέχεται η σχετική επιλογή για την 
επισήµανση της εµπιστευτικότητας κατά την  ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων 
στους υπο(φακέλους) της προσφοράς.  Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες 
που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά 
απόρρητα  και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
 

 28. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των 

άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
 
 

Άρθρο 4ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
 

 1.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τον 

καθοριζόµενο από το άρθρο 5 των ειδικών όρων της διακήρυξης χρόνο, που 
υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 
(καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο σύστηµα), καθώς και για το 
χρόνο που αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν 
οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, 
σύµφωνα µε την παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, 
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οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστηµα.  
 

 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου 

από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

 3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως 

(ηλεκτρονικά µε τον παρεχόµενο από το σύστηµα τρόπο), εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε 
το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 
υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, 
οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό 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 του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους. 
 

 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 

διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή 
βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, 
που αφορούν τον διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται 
να µεριµνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της τυχόν ζητούµενης 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. 

 
 

Άρθρο 5ο  

Προσφερόµενα Είδη – Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους 
 

 

1. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται vα περιλαµβάνουν στην προσφορά 

τους υπεύθυνη δήλωση µε την πλήρη επωνυµία της εταιρείας τους καθώς και το 
επισκευαστικό κέντρο (service center) στο οποίο θα λάβουν χώρα οι εργασίες 
γενικής επισκευής των Α/Κ. Πρoσφoρά στην oπoία δεν υπάρχουν οι πιο πάνω 
δηλώσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

2. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται vα περιλαµβάνουν στην προσφορά 

τους δήλωση για τη χώρα καταγωγής – προέλευσης των LRUs / spare parts που θα 
τοποθετηθούν στους Α/Κ  (άρθρο 18 παραγρ. 1 του Π∆ 118/2007). Οι δηλώσεις 
αυτές υποβάλλονται µαζί µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής (άρθρο 5α του Π∆ 
118/2007). Πρoσφoρά στην oπoία δεν υπάρχουν οι πιο πάνω δηλώσεις, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

 3. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει/παραγάγει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν (των LRUs / spare parts που θα τοποθετηθούν στους Α/Κ), πρέπει στην 
προσφορά του, να επισυνάψει και υπεύθυνη δήλωσή της παραγρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν.1599/1986, σε µορφή αρχείου .pdf υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, την επιχειρηµατική µονάδα στην 
οποία θα δηλώνει την επειχειρηµατική µονάδα που θα κατασκευάσει/παραγάγει το 
προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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 4. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν/παραγάγουν οι ίδιοι το 

τελικό προϊόν (των LRUs / spare parts που θα τοποθετηθούν στους Α/Κ), σε δική 
τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική 
µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί/παραχθεί το προσφερόµενο προϊόν και τον 
τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και 
υπεύθυνη δήλωσή τους, της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σε µορφή 
αρχείου .pdf υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, προς τον φορέα, ότι η κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος 
(των LRUs / spare parts που θα τοποθετηθούν στους Α/Κ) θα γίνει από την 
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα 
κατασκευής/παραγωγής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η 
αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
 

 5. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία των επιχειρηµατικών 

µονάδων που δηλώθηκαν µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του 
προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Π∆ 118/2007. 
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στις επιχειρηµατικές µονάδες 
που δηλώνονται είτε για την παροχή εργασιών γενικής επισκευής των Α/Κ είτε για 
την κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος (των LRUs / spare parts που θα 
τοποθετηθούν στους Α/Κ) έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς 
των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995, η οποία ισχύει 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
 

 6. Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και µετά τη 

σύναψη της Συµφωνίας Πλαίσιο, απαγορεύεται η αλλαγή των επιχειρηµατικών 
µονάδων – εγκαταστάσεων, στις οποίες δηλώθηκε ότι θα παρασχεθούν οι εργασίες 
γενικής επισκευής των Α/Κ και η κατασκευή των LRUs / spare parts που θα 
τοποθετηθούν στους Α/Κ και µε βάση τις οποίες έγινε η κατακύρωση.  Κατ΄ εξαίρεση, 
πριν τη σύναψη της συµφωνίας πλαίσιο, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή 
µόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας των δηλωθέντων 
εργοστασίων για οποιονδήποτε λόγο, ενώ µετά τη σύναψη της Συµφωνίας Πλαίσιο η 
αλλαγή αυτή µπορεί να εγκριθεί µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του αναδόχου. Σε 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Παροχή εργασιών γενικής 
επισκευής των Α/Κ και κατασκευή/παραγωγή των LRUs / spare parts που θα 
τοποθετηθούν στους Α/Κ σε εργοστάσια άλλα από εκείνα που δηλώθηκαν, χωρίς 
προηγούµενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται την κήρυξη του 
αναδόχου ως εκπτώτου από την Συµφωνία Πλαίσιο και την επιβολή των 
προβλεπόµενων κυρώσεων. 
 
 

 7. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 18 του Π∆ 118/2007. 
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Άρθρο 6ο  

Πρoσφερόµεvη τιµή 
 
 

 1. Η τιµή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€) και να αναγράφεται ολογράφως 

και αριθµητικώς. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνεται το σύνολο των 
επιβαρύνσεων (έξοδα φόρτωσης και µεταφοράς, χρηµατοοικονοµικά έξοδα κλπ, 
προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, νόµιµες κρατήσεις και άλλες σχετικές 
δαπάνες) που βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει 
συνυπολογισθεί στην προσφορά. Η αναγραφή της τιµής µπορεί να γίνεται µέχρι δύο 
δεκαδικά ψηφία ενώ σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ αριθµητικής και ολογράφως 
τιµής, θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. 

 

 2. Πρoσφoρές µε τις οποίες δεν δίνεται η τιµή σε ευρώ (€) ή καθορίζεται 
µ΄ αυτές σχέση του ευρώ (€) προς ξέvo νόµισµα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 
 
 

 3. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει 
απ΄ αυτήν µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή για το αντικείµενο του διαγωνισµού.  
 
 

 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
 

 5. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή όπως αυτή 

προκύπτει από την οικονοµική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιµές των διαφόρων 
µερών από τα οποία ενδεχοµένως να αποτελείται.  
 
 

 6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους 

συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών 
(ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές), οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να 
παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
Για το σκοπό αυτό δύναται να ζητηθεί από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση 
της οικονοµικής προσφοράς (πχ σχετικά µε την οικονοµία της γενικής επισκευής/τις 
επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υποψήφιος θα παράσχει τη γενική επισκευή/την πρωτοτυπία της προτεινόµενης 
λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές 
κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 

  7. Οι τιµές των προσφορών δεν µπορούν να µεταβάλλονται κατά τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της 
προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να 
τροποποιήσουν τους αρχικούς. 
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Άρθρο 7ο  

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών – Ανακοίνωση τιµών 
 

 

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο 
πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Ε∆∆) 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. 
  

2. Η Επιτροπή πρoβαίvει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης 
των πρoσφoρώv τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών σε ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στους 
ειδικούς όρους συµφωνιών της διακήρυξης (Παράρτηµα «Β΄» άρθρο 7ο).  
 

3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση 
µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 
οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που 
προσφέρθηκαν. 
 
 

Άρθρο 8ο  

∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Πρoσφoρώv – 
Ανάδειξης µειοδότη – Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

Κατακύρωσης διαγωvισµoύ  
 
 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο 
πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Ε∆∆) 
προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της  

Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα : 

 
α. Τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στην ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται 
στους ειδικούς όρους συµφωνιών της διακήρυξης αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι 
(υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι 
συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. 
Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό 
µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
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β.  Η αρµόδια Ε∆∆ παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους 

µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των 
προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η Ε∆∆ αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και µονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη «Επί µέρους 
Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά µovoγράφovται και 
σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σε ένα vέo φάκελο, o oπoίoς 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην 
Υπηρεσία.  

 
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η Ε∆∆ προβαίνει στην 

καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης 
δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 

 
δ. Στη συνέχεια η Ε∆∆ προχωρεί στην αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την 
πληρότητα και την νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και στη διενέργεια 
ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές/ απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τη βαθµολόγησή τους, αν 
προβλέπεται το κριτήριο της συµφερότερης προσφοράς. 

 
  ε.  Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Ε∆∆ ή άλλοι 
πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος από την Αναθέτουσα Αρχή µπορούν να 
απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα 
εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή 
απορρίψεως της προσφοράς να παρέξουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και 
κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί)  τις ζητούµενες διευκρινίσεις – 
συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. 
 
  στ. Κατόπιν, η Ε∆∆ εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό 
αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην 
Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το 
στάδιο του διαγωνισµού. 

 
 ζ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από 

την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται 
ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος αποστέλλεται 
µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες για 
ενηµέρωση.  

 
η. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά –  

τεχνικά), από τον Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία κατά το ανωτέρω στάδιο, και µετά 
την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ηµεροµηνία 
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους 
συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο στάδιο, µε µέριµνα 
της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού 
µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία 
και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.  
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θ. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η Ε∆∆ 

προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο 
περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα. 

 
ι.  Στη συνέχεια η Ε∆∆ παραλαµβάνει από την Υπηρεσία και 

αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επί µέρους 
Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο 
προηγούµενο στάδιο. Τα περιεχόµενα αυτών µovoγράφovται και σφραγίζovται από 
την Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η 
Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 
οικονοµικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 

 
ια. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Ε∆∆ των οικονοµικών 

προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων 
της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο 
κατακύρωσης. Η Ε∆∆ εισηγείται/γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό επί της 
αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην 
Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης. 

 
ιβ. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα 

προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση 
αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική 
ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος 
αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους 
συµµετέχοντες για ενηµέρωση.  

 
ιγ. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων επί της 

εκδοθείσας από τον Έχοντα την Οικονοµική Εξουσία απόφασης για το ανωτέρω 
στάδιο, και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την 
εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή 
ενστάσεων,  ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που 
του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν  να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά µέσω 
του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε  σήµανση  «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται 
αναλυτικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παραρτήµατος «Α΄» της παρούσας.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούµενες 
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 

 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται κατά περίπτωση από τον 

προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Yπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό.  

 
ιδ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά 

κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται 
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται 
από την αρµόδια Ε∆∆, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 
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την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Στους συµµετέχοντες που 
έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά προσφορές, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση 
του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας 
της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
αναδειχθέντα µειοδότη.  

 
ιε. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

 
ιστ. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση 

του ανωτέρω φακέλου,  η Επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση για 
την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών αυτών και µε ξεχωριστή 
εισηγητική έκθεση γνωµοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

 
ιζ. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισµού υποβάλλεται στην 

Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής απόφασης. 
 
 

2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για 
τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα 

ακόλουθα : 

 
α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 

προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της  
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από πρoηγoύµεvη γvωµoδότηση 
της Ε∆∆.  

 
β. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι 

υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γvωµoδότηση 
της Ε∆∆. 

 
γ. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 

διαγωvισµoύ είναι η «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά». Η αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 51 του Π∆ 60/2007, σε συνδυασµό και µε όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 20 του Π∆ 118/2007. 

 
δ. Έντυπα στοιχεία των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες 

πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχvικής προσφοράς, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, 
εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή 
εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ΄ αυτής ή 
έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο. 

 
ε. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µε µέριµνα της Υπηρεσίας 

που διενεργεί το διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε 
χρήση του Συστήµατος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της 
προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγµατοποιείται µετά την 
ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού 
της Ε∆∆ για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού, στο Σύστηµα. Κατά την  
ηµεροµηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι 
συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το 
εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού.  
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Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό 

σηµείο από το οποίο υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία για την άσκηση τυχόν 
ενστάσεων – προσφυγών.  

 
στ. Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού θα 

γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος σε όλους τους συµµετέχοντες που 
υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 

 
 

3. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται 
µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους 
λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

 

 4. Τα καθορισµένα στοιχεία αξιολόγησης της προσφοράς, εκτός από τα 

οικονοµικά, κατατάσσονται σε δύο (2) οµάδες, ήτοι : 

 

  α. Οµάδα 1η : (Τεχνικά, Ποιότητας και Απόδοσης), στην οποία 

περιλαµβάνονται τα στοιχεία που αφορούν τη συµφωνία του αντικειµένου του 
διαγωνισµού µε την τεχνική προδιαγραφή της διακήρυξης ως προς α. τα τεχνικά 
στοιχεία, β. τα στοιχεία ποιότητας και γ.τα στοιχεία απόδοσης. 

 

  β. Οµάδα 2η : (Τεχνικής υποστήριξης και Κάλυψης), στην οποία 

περιλαµβάνονται δ. τα στοιχεία της τεχνικής υποστήριξης και ε. τα στοιχεία κάλυψης. 

    

 5.       Για τις ανωτέρω οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 70 % για την 

ΟΜΑ∆Α 1η και 30% για την ΟΜΑ∆Α 2η κατά περίπτωση. Οι ανωτέρω δύο οµάδες και 
τα στοιχεία αξιολόγησης, όπως επίσης και ο συντελεστής βαρύτητας των επί µέρους 
στοιχείων κάθε οµάδας και η βαθµολογία των στοιχείων που την απαρτίζουν, 
αναλύονται στην Τεχνική Προδιαγραφή του διαγωνισµού. 

 

 6. Η βαθµολόγηση της προσφοράς, µε βάση τα καθορισµένα κριτήρια 

αξιολόγησης, γίνεται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 20 του Π∆ 
118/2007. Ειδικότερα, κάθε επιµέρους στοιχείο εκάστης οµάδας κριτηρίων 

βαθµολογείται ως εξής : 

 

  α. Όλοι οι απαράβατοι όροι θα βαθµολογούνται αυτόνοµα µε 
βάση τους 100 βαθµούς.  Στην περίπτωση που η προσφορά υποψηφίου αναδόχου 
δεν πληροί έστω και έναν από τους απαράβατους όρους, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Ως εκ τούτου, οι απαράβατοι όροι (είδος στοιχείων µε ένδειξη «Απαρ.») 
δεν φέρουν συντελεστή βαρύτητας. 

 

  β. Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων των προσφορών είναι 
100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. 
Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτεται η τεχνική 
προδιαγραφή. 
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  γ. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων 
είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη 
βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα 
των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 

 

  δ. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 
100 έως 110 βαθµούς. 

 

 7. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη 

που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο της προσφερόµενης τιµής προς τη βαθµολογία 
της. Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον ανάδοχο που έχει την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά.  
 

 8. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό 

αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γvωµoδότηση της 
Επιτροπής του διαγωνισµού. 

 

 9. Όταν ο ανάδοχος ο οποίος έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 
118/2007 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον 
ανάδοχο που προσφέρει την αµέσως επόµενη συµφέρουσα προσφορά. Σε 
περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 
ανάδοχο µε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν 
κανένας από τους αναδόχους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.  
 

 10. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή 

ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά 
το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω Π.∆/τος, υπόκειται σε κυρώσεις σύµφωνα 
µε τις προβλέψεις του άρθρου 20 παραγρ. 2 του Π∆ 118/2007. 

 
   

 
Άρθρο  9ο  

Απόρριψη Προσφορών 
 
 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις 

κάτωθι περιπτώσεις : 

 
▬ Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης.  
 
▬ Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  
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▬ Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 
  
▬ Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό 

αίρεση.  
 
▬ Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική 

προδιαγραφή, απαράβατους όρους – απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
 
▬ Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 

τιµή ή/και εµφανίζει τιµές σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς.  
 
▬  Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση 

που κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 
 
▬ Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα 

επιµέρους τµήµατα της γενικής επισκευής. 
 
▬ ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στην παρούσα διακήρυξη. 
 
▬ Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της 

παρούσας διακήρυξης. 
 

  ▬ Η οικονοµική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε το 
αντικείµενο της γενικής επισκευής, εξεταζόµενη σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο  
άρθρο 52 του Π∆ 60/2007. 
 

▬ Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα 
διακήρυξη.  

 
 
 

Άρθρο  10ο 

Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού – Ανακοίνωση κατακύρωσης 
 
 

 1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει : 
 
  α. Κατακύρωση των εργασιών γενικής επισκευής για ολόκληρες 
τις ποσότητες ή για µεγαλύτερες ή µικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόµενες [Η 
δυνατότητα για αυξοµείωση ποσοτήτων µνηµονεύεται στους ειδικούς όρους, άρθρο           
6ο § 4]. 
  

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π∆ 118/2007. 
  

  γ. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις 

εξής περιπτώσεις : 
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   (1) Όταν η Υπηρεσία δε χρειάζεται πλέον το αντικείµενο 
της γενικής επισκευής θέµατος είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω 
διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να 
χρησιµοποιηθεί αυτό. 
  

(2) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος 
που επιβάλλουν την µαταίωση. 
  

2. Η κατακύρωση του διαγωvισµoύ θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή 

και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στον/στους µειοδότη/τες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 23 παραγρ. 1 του Π∆ 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται 
κατωτέρω, µε την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Συµφωνία Πλαίσιο θεωρείται ως 
συναφθείσα, το δε έγγραφο της Συµφωνίας Πλαίσιο που ακολουθεί έχει αποδεικτικό 
µόνο χαρακτήρα.  
 

 3. Ο/οι ανάδοχος/οι στον/στους οποίο/ους κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

παροχή υπηρεσιών θέµατος, υποχρεούται να προσέλθει/ουν σε δέκα (10) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
συµφωνίας πλαίσιο, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. Ο/οι ανάδοχος/οι µπορεί/ουν να προσέλθει/ουν για την υπογραφή 
της συµφωνίας πλαίσιο το αργότερο µέσα σε (15) δέκα πέντε ηµέρες από την 
ηµεροµηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όµως αυτή, ο χρόνος ισχύος αυτής 
υπολογίζεται µετά την παρέλευση δεκαηµέρου από την κοινοποίηση της 
ανακοίνωσης. 
 

 4. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο 

χρόνο κωλύεται η σύναψη της συµφωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 5 παραγρ. 1 του Ν. 
3886/2010, λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο 
διαγωνιζόµενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης 
προθεσµίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Οµοίως, η προθεσµία 
υπογραφής της συµφωνίας αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχοµένως ανασταλεί 
περαιτέρω η σύναψη της συµφωνίας, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών 
µέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης µε την οποία 
διατάσσονται ασφαλιστικά µέτρα. 
 

 5. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1673/                        

23-8-2007), για την εφαρµογή του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005, όπως τούτο 
τροποποιήθηκε µε  το άρθρο 5 του Ν. 3414/2005, πριν από την υπογραφή της 
συµφωνίας, ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση οφείλει να προσκοµίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, 
για την µη έκδοση οριστικής καταδικαστικής απόφασης κατά την έννοια του άρθρου 3 
του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

 

 6. Εάν, πριν την υπογραφή της συµφωνίας, εκδοθεί σε βάρος 

επιχείρησης που συµµετέχει στο διαγωνισµό, οριστική καταδικαστική απόφαση µε 
ισχύ δεδικασµένου, κατά το άρθρο 3 παραγρ. 4 του Ν. 3310/2005, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, η εν λόγω επιχείρηση απέχει από 
την υπογραφή της συµφωνίας και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προσκοµίζει στην 
ΥΠ/ΠΑ και στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης αυτής, καθώς και 
αντίγραφο ποινικού µητρώου των νοµίµων εκπροσώπων της, στο οποίο αναφέρεται 
η ως άνω καταδικαστική απόφαση. Ακολούθως, η επιχείρηση ζητά από το ανωτέρω 
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Τµήµα την έκδοση του κατά την παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005 (όπως 
αναριθµήθηκε και τροποποιήθηκε µε τις παραγρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 
3414/2005) πιστοποιητικού περί συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και 
απαγορεύσεων. 

 

            7. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, η Υπηρεσία 

κοινοποιεί την εν λόγω καταδικαστική απόφαση στο ΕΣΡ µαζί µε την απόφασή της 
περί αποκλεισµού του εν λόγω υποψηφίου, προκειµένου να ελεγχθεί το αργότερο 
πριν την υπογραφή της συµφωνίας πλαίσιο ο αποκλεισµός του, σύµφωνα µε την 
παραγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005, όπως αναριθµήθηκε και τροποποιήθηκε 
µε τις παραγρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 3414/2005. 

 

 8. Εάν ο/οι ανάδοχος/οι στον/ους οποίο/ους έγινε η ανακοίνωση, δεν 

προσήλθε/αν να υπογράψει/ουν την συµφωνία, ή προσέλθει/ουν αλλά δεν 
καταθέσει/ουν εγγύηση καλής εκτέλεσης και την κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 
ή πιστοποιητικό του ΕΣΡ εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται/ονται 
έκπτωτος/οι µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της 
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει 
αυτοδίκαια στο σύνολό της η τυχόν κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, υπέρ της Υπηρεσίας. 

  

9. Κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παραγρ. 1 του Ν. 2741/1999, 

όπως ισχύει, πριν από τη σύναψη της συµφωνίας (εφόσον το αντικείµενό της 
υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000,00 €) διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος 
νοµιµότητας αυτής από το αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εάν δεν 
διενεργηθεί ο έλεγχος, η συµφωνία που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό του 
ελέγχου υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο την Υπηρεσία φάκελος µε όλα τα 
σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την 
κείµενη νοµοθεσία τον αποκλεισµό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. 
Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε ενδεικτική προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο αρµόδιο Κλιµάκιο. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και µόνο εφόσον αυτός αποβεί αρνητικός, 
κωλύεται η υπογραφή της σύµβασης και δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως 
ανάκλησης της πράξης του Κλιµακίου από αυτόν που έχει έννοµο συµφέρον εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης στην Υπηρεσία. 

  

  

 
Άρθρο  11ο  

Κατάρτιση της συµφωνίας – πλαισίου  
 
 

 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και µε την επιφύλαξη όσων 

ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος παραρτήµατος, υπογράφεται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη η συµφωνία – πλαίσιο χρονικής ισχύος δύο (2) ετών από 
υπογραφής της, το κείµενο της οποίας (σχέδιο συµφωνίας – πλαίσιο) επισυνάπτεται 
στην παρούσα διακήρυξη, ως το παράρτηµα «Ε΄» αυτής. Η Υπηρεσία συµπληρώνει 
στο κείµενο της συµφωνίας – πλαισίου  τα στοιχεία της προσφοράς του 
συµµετέχοντος, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία έγινε 
αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ΄ αυτόν. ∆εν 
χωρεί διαπραγµάτευση  στο κείµενο της συµφωνίας που επισυνάφθηκε στην 
διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 
συµπλήρωση της προσφοράς του συµµετέχοντος.  
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 2. Το κείµενο της συµφωνίας – πλαισίου  κατισχύει κάθε άλλου κειµένου 

στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης 
ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  
 
 

 3. Η συµφωνία – πλαίσιο  που υπογράφεται περιλαµβάνει όλα τα 

στοιχεία της παροχής υπηρεσιών θέµατος, οπωσδήποτε όµως αυτά που 
αναφέρονται στο άρθρο 24 παραγρ. 2 του Π∆ 118/2007. 
 

 4. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν 

προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η συµφωνία 
– πλαίσιο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 

 5.  Μετά την υπογραφή της συµφωνίας – πλαίσιο, θα υπογραφτούν 

επιµέρους ετήσιες ή έκτακτες εκτελεστικές συµβάσεις. Οι εκτελεστικές συµβάσεις που 
θα συναφθούν θα βασίζονται στους όρους της συµφωνίας πλαίσιο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Π∆τος 60/07 και τα άρθρα 22α  παραγρ. 5 και 24 του 
Π∆ 118/07 όπως αυτός συµπληρώθηκε µε το Ν. 4038/12 (ΦΕΚ Α΄ 14/2-2-2012). Η 
υλοποίηση των επιµέρους εκτελεστικών συµβάσεων που θα υπογραφούν στο 
πλαίσιο της συµφωνίας πλαίσιο είναι δεσµευτική για τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 

 6. Εάν εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

υποψήφιου αναδόχου για την τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς 
µετά την υπογραφή της συµφωνίας, αυτός οφείλει να υποβάλει χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση στην Αναθέτουσα Αρχή και στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του ΕΣΡ 
σχετική υπεύθυνη δήλωση µε αντίγραφο της ανωτέρω απόφασης. Στην περίπτωση 
αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προσκοµίσει στο ΕΣΡ την απόφασή της περί 
εκπτώσεως του αναδόχου εξ΄ αυτού του λόγου, προκειµένου η απόφαση αυτή να 
ελεγχθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005 (όπως αυτή 
αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις παραγρ. 3 και 8, αντίστοιχα, του άρθρου 
5 του Ν. 3414/2005).  

 
  

Άρθρο 12ο  

Αποδοχή προσφοράς για τη σύναψη 
Συµφωνίας Πλαίσιο 

 
 

1. Η Υπηρεσία διενέργειας θα ενηµερώσει γραπτώς τους επιτυχόντες 

αναδόχους για την απόφαση αποδοχής της προσφοράς τους, που είχε ως σκοπό την 
επιλογή των αναδόχων µε τους οποίους θα συναφθεί Συµφωνία Πλαίσιο.  

2. Η Υπηρεσία διενέργειας θα καλέσει τους αναδόχους σε καθορισµένη 

ηµέρα και ώρα για να υπογράψουν τη Συµφωνία Πλαίσιο. Οι  ανάδοχοι αναµένεται 
να έχουν προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά και πιστοποιητικά όπως 
προσδιορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών. Κάθε αίτηµα παροχής υπηρεσιών που υποβάλλεται στα πλαίσια της 
Συµφωνίας Πλαίσιο θα διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της Συµφωνίας 
Πλαίσιο. Οι όροι και προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο καθορίζονται στο 
παράρτηµα «Ε΄» της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.  
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Οι όροι αυτοί δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι και δεν µπορούν να αγνοηθούν ή 
να αντικατασταθούν από οποιουσδήποτε όρους προτείνονται από τους 
προσφέροντες, οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 
υποβολής προσφορών ή κατά την υποβολή αιτηµάτων παροχής υπηρεσιών από την 
Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας Πλαίσιο.  

 

3. Η Συµφωνία Πλαίσιο θα αποτελεί ανεξάρτητο κείµενο. Η προσφορά 

ή/και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή πληροφορίες που ανταλλάσσονται πριν από τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν περιλαµβάνονται στη Συµφωνία 
Πλαίσιο.  

4. Η συµµετοχή στη Συµφωνία Πλαίσιο και οποιοδήποτε όφελος 

απορρέει από το γεγονός αυτό, ανακαλείται αµέσως, στην περίπτωση που ο 
προσφέρων έχει κληθεί αλλά δεν έχει προσέλθει για να υπογράψει τη Συµφωνία 
Πλαίσιο εντός της τακτής προθεσµίας ή/και δεν έχει υποβάλει τα ζητούµενα 
αποδεικτικά ή/και πιστοποιητικά επιφυλασσοµένων των κυρώσεων. Σε αυτή την 
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αναθέσει το σχετικό µέρος του 
διαγωνισµού στον επόµενο υποψήφιο ανάδοχο, σύµφωνα µε τους κανονισµούς.  

 
 

Άρθρο  13ο  

∆ιαδικασίες που αφορούν τις εκτελεστικές της Συµφωνίας  
Πλαίσιο Συµβάσεις 

 
 

1. Για τη σύναψη εκτελεστικών της συµφωνίας πλαίσιο συµβάσεων 

συγκροτούνται επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης προσφοράς µε µέριµνα της 
Υπηρεσίας από κατάλληλο προσωπικό αυτής.  Οι εν λόγω επιτροπές υποχρεωτικά 
κοινοποιούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά πρακτικά. 

2. Το νοµικό πλαίσιο που θα διέπει το στάδιο αυτό και ειδικότερα το εάν 

υπάγεται στις διατάξεις του Π∆ 60/07 και του Ν. 3886/2010, θα καθορίζεται µε την 
έκδοση απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής αναλόγως της προϋπολογισθείσας αξίας 
αυτών και των εκάστοτε ισχυουσών χρηµατικών ορίων εφαρµογής των οικείων 
διατάξεων. 

3. Με µέριµνα της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλεται στονους 

ανάδοχο/ους που έχει/ουν υπογράψει την συµφωνία – πλαίσιο πρόσκληση 
υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών θέµατος της παρούσας 
διακήρυξης ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες.  

4. Η προθεσµία της πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς δεν 

µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της 
πρόσκλησης. 

5. Οι προσκληθέντες ανάδοχοι υποβάλουν µόνο έναν κλειστό φάκελο 

που περιέχει την  οικονοµική τους προσφορά.  
 

6. Σε περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι που συµµετέχει/ουν στη 

συµφωνία – πλαίσιο δεν προσέλθε/ουνι εντός της καθορισθείσας µε την παράγραφο 
4 του παρόντος άρθρου προθεσµίας να καταθέσε/ουνι προσφορά, ή σε περίπτωση 
που η κατατεθείσα/ες προσφορά/ες δεν καλύπτει/ουν τις απαιτήσεις της συµφωνίας – 
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πλαίσιο, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπή 
διαγωνισµού, επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 18 των γενικών όρων 
του Π∆ 118/07 κυρώσεις. 

 

7. Ειδικότερα, οι ανάδοχοι, υπέρ των οποίων πρόκειται να 

κατακυρωθούν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού ή των διαπραγµατεύσεων που 
διενεργούνται πριν από κάθε εκτελεστική σύµβαση, οφείλουν να καταθέσουν 

επικείµενων των κατακυρωτικών αποφάσεων : 

α. Επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατά το άρθρο 6 παράγρ. 
2 ή 3 του Π∆ 118/2007, κατά περίπτωση.  

β. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα 
δηλώνεται ότι εξακολουθεί να πληρεί τα κριτήρια επιλογής της αρχικής διακήρυξης, 
βάσει της οποίας συνήφθη η συµφωνία πλαίσιο. 

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής περί µη έκδοσης 
οριστικής καταδικαστικής απόφασης από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
(ΕΣΡ) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄/23-08-2007). 

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχει καµία µεταβολή στα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης, 
τα οποία υπεβλήθησαν σε προγενέστερο στάδιο του οικείου διαγωνισµού. 

ε. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύµβασης µε τη 

µορφή εγγυητικής επιστολής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συµβατικού 
τιµήµατος (άρθρο 157 παραγρ. 1β, του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/08-08-2014). 

 

8. Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 21 του Π∆ 118/07, η 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού [που διενεργεί τους µίνι διαγωνισµούς 
(call – offs)]  µπορεί να προτείνει στην αναθέτουσα Αρχή µε εισήγησή της τα 

κατωτέρω : 

  α. Κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θέµατος για ολόκληρη 

την ποσότητα ή για µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα υπό τους κάτωθι όρους : 

 

   (1) Για µεγαλύτερη ποσότητα, σε ποσοστό έως 15% 
εφόσον η αξία των εκτελεστικών συµβάσεων στο σύνολό τους δεν υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα αξία των προς παροχή υπηρεσιών θέµατος.  

 

   (2) Για µικρότερη ποσότητα, σε ποσοστό έως και 50%. Για 
κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του εν λόγω καθοριζοµένου ποσοστού, 
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον ανάδοχο. 

  β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  
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       Άρθρο  14ο  

Κατάρτιση και εκτέλεση των εκτελεστικών συµβάσεων 

 

  1. Για τη διαµόρφωση της προς υπογραφή σύµβασης, η αναθέτουσα 

Αρχή µεριµνά για τη συµπλήρωση των στοιχείων της κατακυρωθείσας προσφοράς 
του αναδόχου κατά τον προηγηθέντα διαγωνισµό ή διαπραγµάτευση στο κείµενο της 
εκτελεστικής σύµβασης. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο σχέδιο της εκτελεστικής 
σύµβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. Τυχόν υποβολή 
σχεδίων εκτελεστικών συµβάσεων από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές 
τους δεν δηµιουργεί καµία δέσµευση για την αναθέτουσα Αρχή. 

 2. Το κείµενο των εκτελεστικών συµβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στην 

παρούσα διακήρυξη ως παράρτηµα «ΣΤ΄». 
 

 3. Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης και µε την επιφύλαξη 

όσων ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη 
εκτελεστική σύµβαση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 22α  παραγρ. 5 
και 24 του Π∆ 118/07 όπως αυτός συµπληρώθηκε µε το Ν. 4038/12 (ΦΕΚ Α΄ 14/2-2-
2012). 

 4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν κατ΄ αναλογία τα προβλεπόµενα από το 

άρθρο 11 του παρόντος παραρτήµατος. 
 

 5. Οι εκτελεστικές συµβάσεις που θα υπογραφούν στο πλαίσιο της 

συµφωνίας, θεωρείται ότι εκτελέστηκαν όταν : 

  
 

  α. Εκτελέστηκε η γενική επισκευή των Α/Κ θέµατος, ή, εάν οι 
υλοποιηθείσες υπηρεσίες υπολείπονται της συµβατικής ποσότητας, κατά µέρος που 
κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.  
 

  β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 

  γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις 
και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

  

 

 

Άρθρο 15ο  

Παράδοση – Παραλαβή  
 
 

 1. Ο ανάδοχος θα ολοκληρώνει την γενική επισκευή των Α/Κ, εντός του 

χρονικού διαστήµατος που καθορίζεται στους ειδικούς όρους (άρθρο 11ο).  
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 2.    Ο ανάδοχος αποδέχεται τις συνέπειες εκπρόθεσµης παράδοσης που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του Π∆ 118/07.   

 

 3. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος  

εργασιών γενικής επισκευής των Α/Κ µπορεί να παρατείνεται µε αιτιολογηµένη 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παραγρ. 2 του 
Π∆ 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων της 
Υπηρεσίας για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π∆ 
118/2007). Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα 
ηµέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ηµέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας 
παράτασης, και εφόσον δεν έχουν παραδοθεί οι εργασίες γενικής επισκευής Α/Κ, 
κινείται η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου. 
 

 4. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε 

αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου συλλογικού οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον 
ανάδοχο. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 
ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη 
την εµπρόθεσµη εργασιών γενικής επισκευής των Α/Κ. Στην περίπτωση αυτή δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις.  
 

 5. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που 

υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

 6. Η οριστική παραλαβή των εργασιών γενικής επισκευής των Α/Κ  

(ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος) θα γίνεται από το αρµόδιο όργανο της Υπηρεσίας 
[Υπηρεσία Ελέγχου Επιτροπών Παραλαβών Προµηθειών (ΥΕΕΠΠ/ΠΑ)] στις 
εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ/Ελευσίνα, σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 
 

 
 

Άρθρο 16ο  

Πληρωµή 
 
 

1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται µετά από την κάθε 
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εργασιών γενικής επισκευής των Α/Κ 
(άρθρο 35 παραγρ. 1α  ΚΠ∆), µε βάση την περιγραφή και την τιµή του, όπως 
προσδιορίζεται αναλυτικά από την τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου 
καθώς και την  τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας.  
 
 

2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής 
αξίας εργασιών γενικής επισκευής των Α/Κ πλέον των τυχόν επιπρόσθετων 
εργασιών (over and above), µετά τηv οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
αυτών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής µε έκπτωση ή 
περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του 

αναδόχου, σύµφωνα µε τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
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           α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
των εργασιών γενικής επισκευής του κάθε Α/Κ ξεχωριστά, στο οποίο και θα 

περιλαµβάνονται : 
 

(1) Τα αναλώσιµα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών γενικής επισκευής. 

 
(2) Τα τυχόν παρελκόµενα ή µείζονα συγκροτήµατα ή 

ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών  γενικής 
επισκευής των Α/Κ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.  

 
(3) Οι τυχόν επιπρόσθετες εργασίες (over and above) 

βάσει των ευρηµάτων που προέκυψαν. 
 

β. Γραµµάτια εισαγωγής (εφόσον απαιτείται) για παρελκόµενα ή 
µείζονα συγκροτήµατα ή ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν στους Α/Κ κατά τη γενική 
επισκευή.  Για τα αναλώσιµα υλικά που αναγράφονται στο πρωτόκολλο, δεν 
απαιτείται η έκδοση γραµµατίων εισαγωγής. 

 
γ. Βεβαίωση γενικής επισκευής εκδιδόµενη από τον ανάδοχο και 

θεωρηµένη αρµοδίως από την ΠΑ. 
 

δ. Τιµολόγιο του αναδόχου. 
 

ε. Πιστοποιητικό φορολογικής Ενηµερότητας του αρµοδίου 
∆ηµόσιου Ταµείου,  δηλαδή βεβαίωση του ότι δεν εκκρεµεί οφειλή εις βάρος του 
αναδόχου. 

 
    στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση 

αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εφόσον το ποσόν που 
πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει  τα  2.934,70 €.  

 

  ζ. Τα έντυπα που προβλέπονται από τη σύµβαση διπλής 
φορολογίας µεταξύ Ελλάδας και της Χώρας µόνιµης εγκατάστασης της εταιρείας (σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπή εταιρεία χωρίς έδρα στην Ελλάδα), 
αρµόδια και ορθά συµπληρωµένα όπως καθορίζεται στην εν λόγω διµερή σύµβαση, 
εφόσον απαιτείται. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων (ε) και (στ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
    
  η. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρµόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε 
άλλο προβλεπόµενο στους όρους της διακήρυξης δικαιολογητικό. 
   

3. Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη της 

υποβολής του τιµολογίου από τον ανάδοχο. 
 

α. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά 
πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΚΠ∆ (Π∆ 
118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ (αποδεικτικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ). 
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  β. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την 
ηµεροµηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του 
αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει τιµολόγιο ως συνοδευτικό 
φορολογικό στοιχείο του συµβατικού αντικειµένου, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται 
από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  
 
 

 4. Η πληρωµή – εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις : 

 
  α. Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα 
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση των εργασιών γενικής επισκευής Α/Κ.  
 
  β. Ο ανάδοχος θα έχει προσκοµίσει και τα υπόλοιπα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση δικαιολογητικά. 
 

5. Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 

Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152/09-05-2013 
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» 
(ΦΕΚ Α΄ 107/9-5-2013) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον 
υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του 
επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο 
(2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 
   

  6.      Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται :  
 

  α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή 
του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού. 
 
                             β.  Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς 
και  
 

       γ.  Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 
παραγρ. 7 του Π∆ 118/2007.  Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης 
της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή συµβατικού υλικού µε έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας κλπ). 
  

7. Οι ανάδοχοι βαρύνονται µε τις νόµιµες κρατήσεις και το φόρο 

εισοδήµατος καθώς και τα έξοδα δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού, όπως 
προσδιορίζονται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης.  
 
 

8. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις παρακρατούνται από τα δικαιώµατα των 

αναδόχων κατά την οικονοµική τους τακτοποίηση.  Σε ότι αφορά τα έξοδα 
δηµοσίευσης του εν λόγω διαγωνισµού, σηµειώνεται ότι η παρακράτηση 
πραγµατοποιείται κατά την πρώτη πληρωµή σε περίπτωση τµηµατικών 
παραδόσεων/πληρωµών. 
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9. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωµής του αναδόχου, 

όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως πχ σε µη έγκαιρη παράδοση των 
τιµολογίων, σε λανθασµένη έκδοση αυτών, σε συµβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν 
άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν. 
 

         10. Οι ανάδοχοι δε δύνανται να απαιτήσουν οποιοδήποτε ποσό επιπλέον 

αυτών που ορίζονται στη συµφωνία πλαίσιο. 
 
 
 

 Άρθρο 17ο 

 Εγγυήσεις 
 

 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου, ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανιµσού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να 
εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού.  Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην 
Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσηµη µετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών 
ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

 

 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας – πλαίσιο : 

 
α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συµφωνίας πλαίσιο, o 

ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή της εγγυητική επιστολή, που 
θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 0,5% επί της συvoλικής αξίας της Συµφωνίας 
Πλαίσιο. Υπόψη εγγυητική επιστολή θα αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλογικά κατά 
έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της συµφωνίας πλαίσιο. [άρθρο 157  
παραγρ. 1γ του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/08-08-14)]. 

 
  β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από το από το συνολικό συµβατικό χρόνο της 
συµφωνίας πλαίσιο. 
 
  γ. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση της Συµφωνίας πλαίσιο, την εκπλήρωση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
 

 3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συµβάσεων : 

 

α. Σύµφωνα µε το άρθρο 157  παραγρ. 1β του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ τ.Α΄ 160/08-08-14) προκειµένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύµβαση, ο 
οικονοµικός φορέας (ανάδοχος) υποχρεούται να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης αυτής, µε τη µορφή εγγυητικής επιστολής ποσοστού 5% 
επί της αξίας  της σύµβασης που κατακυρώθηκε υπέρ του. 



Σελ. 53 

 

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

 
  γ. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, την 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων και εφόσον κατατεθεί η τυχόν απαιτούµενη 
εγγύηση καλής λειτουργίας για το συµβατικό αντικείµενο.  Η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 

 4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 

τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 

 5. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π∆ 118/2007 (ΚΠ∆). Επισηµαίνεται ότι : 
 
  α. Οι εγγυήσεις συµµετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε 
τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του ΚΠ∆, διότι διαφορετικά δεν 
θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζοµένου. 
 
  β. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης πρέπει να 
περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του 
ΚΠ∆, διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες. 
 

 6. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα 

επισυναπτόµενα της παρούσας διακήρυξης υποδείγµατα. ∆ιαφορετική διατύπωση 
της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιηµένων εντύπων από τα πιστωτικά 
ιδρύµατα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό 
περιεχόµενο που καθορίζεται από το νόµο και την παρούσα διακήρυξη.  

 

7. Τυχόν πρόσθετοι όροι που αφορούν τις εγγυήσεις καθορίζονται στους 

ειδικούς όρους του παραρτήµατος «Β΄» (άρθρο 9ο). 
 

 8. Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του συµβατικού χρόνου 

παράδοσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά 
τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά 
ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παράδοσης του συµβατικού 
αντικειµένου. 
  
 

Άρθρο 18ο 

 Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου 
 
 

1.  Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, µέσα στην προθεσµία που του 

ορίστηκε, vα υπογράψει τη σχετική συµφωνία πλαίσιο, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoµά του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει απ΄ αυτήν, µε απόφαση του έχοντα την οικονοµική εξουσία, 
ύστερα από γvωµoδότηση του αρµόδιου συλλογικού oργάvoυ. Επίσης ο ανάδοχος 
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κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, µε απόφαση του έχοντα την οικονοµική εξουσία, 

ύστερα από γvωµoδότηση του αρµόδιου συλλογικού oργάvoυ, εφόσον : 

 
 α. ∆εν κατέθεσε προσφορά για σύναψη εκτελεστικής σύµβασης 

κατόπιν πρόσκλησης του προς αυτό µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

β.  ∆εν προσήλθε για την υπογραφή της εκτελεστικής  σύµβασης 
που του ανατέθηκε σε συνέχεια διαγωνισµού που διενεργήθηκε σύµφωνα µε την 
παρούσα Συµφωνία Πλαίσιο (στάδιο call – off).  

 

 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή αποζηµίωσης στην 

Υπηρεσία, σε περίπτωση που η ανατεθείσα γενική επισκευή εκτελεστεί πληµµελώς 
και προκληθεί βλάβη, φθορά ή καταστροφή του υλικού,  ίσης µε την αξία του 
καταστραφέντος υλικού. 
 

 3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την 

ανάθεση ή από τη σύµβαση, εφόσον : 
 
  α. Η συµφωνία πλαίσιο δεv υπογράφηκε µε ευθύνη της 
Υπηρεσίας. 
 
  β. Συvτρέχoυv λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

        4. Με τηv απόφαση κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου από την 

εκτελεστική σύµβαση µπορεί vα του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης τoυ 
συµβατικού αντικειµένου µέχρι τηv πρoηγoύµεvη της ηµερoµηvίας διενέργειας τoυ 
διαγωvισµoύ πoυ γίνεται σε βάρος τoυ, πέραν της oπoίας oυδεµία παράδοση ή 
αντικατάσταση απoρριφθέvτoς συµβατικού αντικειµένου γίνεται δεκτή. 

 

 5. Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την 

ανάθεση ή τη συµφωνία πλαίσιο, ή την εκτελεστική σύµβαση, επιβάλλovται µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γvωµoδότηση τoυ αρµoδίoυ 
oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόµεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παραγρ. 5 
του ΚΠ∆ (Π∆ 118/2007). 
 

 6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος για τα άτοµα 

που θα εκτελούν τις εργασίες γενικής επισκευής των Α/Κ, χωρίς καµία εµπλοκή της 
Υπηρεσίας, ενώ σε περίπτωση µη ορθής εκτέλεσης αυτών, η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο και να του επιβάλλει τις προβλεπόµενες από το Π∆ 
118/07 κυρώσεις. 
 

7. Σε περίπτωση κατά την οποία το συµβατικό αντικείµενο παραδοθεί ή 

αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν 
µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που 
ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου, εκτός των τυχόν 
προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιµα του άρθρου 32 του ΚΠ∆ 
(Π∆ 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

  

  8. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Π∆ 118/07, o 

ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Υπηρεσίας από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της συµφωνίας πλαίσιο. 
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  9. Η είσπραξη των προστίµων γίνεται, µε παρακράτηση από το λαβείν 

του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούµενο ποσό. 
 
 

 10.  Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων, το πρόστιµο επιβάλλεται 
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
  

 

 11.  Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου µε τις επιβληθείσες 

κυρώσεις, αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 15 παραγρ. 5 του Π∆ 118/2007. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει ο έχων την οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη 
αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 

 12. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή εν όλω ή εν µέρει, η επιβληθείσα ποινή 

εξαλείφεται ή προσαρµόζεται ανάλογα και το η παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται στον 
ανάδοχο µε την επόµενη αµοιβή του. Η απόρριψη της προσφυγής καθιστά ισχυρή 
την τελεσίδικα επιβληθείσα ποινή. 
 
 
 

  
Άρθρο 19ο 

Εµπιστευτικότητα 
 
 

1. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Υπηρεσίας, ο 

ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο 
ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα 
και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη συµφωνία πλαίσιο, 
υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε 
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 
ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει 
την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 
 
 

2. Ο ανάδοχος οικονοµικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε 

δηµόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να 
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 
Υπηρεσία και δεν δεσµεύει αυτή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή 
της συναίνεση.  
 
 

3. Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον 

ανάδοχο και µετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 
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Άρθρο 20ο 

Ενστάσεις – Προσφυγές 
 
 

 1. Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις – προσφυγές 

ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και την 
περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συµπληρώνοντας 
την ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή 
αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονοµικός 
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε 
ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η 
σφραγίδα του ταχυδροµείου. 
Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει, περίπτωση διάστασης µεταξύ του 
κειµένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, 
όπως αυτή έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία 
άσκησης της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 
κατατίθενται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/21-10-2013. 
 

 2. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως : 

 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του 
διαγωνισµού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 
ενστάσεων/προσφυγών. 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του 
διαγωνισµού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και 
αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

• Οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την 
αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής/ένστασής τους. 
 
 

 3. Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα άσκησης 

ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης που 
αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισµού έως και το στάδιο της έκδοσης 
κατακυρωτικής απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του  Ν. 
3886/2010. 

4. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως (ηλεκτρονικά) 

στην αρµόδια Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη 
γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης ο υποψήφιος ανάδοχος και ασκούνται 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτηµά του. 
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5. Σε διαφορές διεπόµενες από το Ν. 3886/2010, δεν εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή εσωτερικών κανονισµών που προβλέπουν την 
άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστικών πράξεων ή παραλείψεων της 
διαδικασίας διεξαγωγής δηµοσίων διαγωνισµών. 
 

 6. Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 

του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π∆ 118/2007 να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής αποφασίζει η 
Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γvωµoδότηση τoυ αρµόδιoυ συλλoγικoύ oργάvoυ. Η 
εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή µε άλλη oιασδήπoτε φύσεως διoικητική 
πρoσφυγή. 
 
 
 

Άρθρο 21ο  

∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών 
 
 

 1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας 

πλαίσιο (ή και µετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Υπηρεσίας 
και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της συµφωνίας 
πλαίσιο, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση των 
συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση της, 
επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Υπηρεσία, 
προς την οποία ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Η Αναθέτουσα 
Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η 
οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό παραλαβής ή 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν εκδώσει 
απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα υποβολής της ή αν 
ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε οποιοδήποτε 
από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των 
αρµοδίων ∆ικαστηρίων. 
 

 2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη συµφωνία πλαίσιο 

παροχής υπηρεσιών θέµατος ή θα σχετίζεται µ΄ αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον 
ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ΄ ύλην αρµόδια Ελληνικά 
δικαστήρια. 
 
 

Άρθρo 22ο  

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
 
 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο 
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  
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Άρθρο 23ο  

 Ανωτέρα βία 
 
 

 1. Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο 

αδυναµίας συµµόρφωσης προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι 
υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην Υπηρεσία και να 
προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

 2. Ενδεικτικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας µνηµονεύονται στο άρθρο 12  

του σχεδίου συµφωνίας πλαίσιο, ως το παράρτηµα «Ε΄» της διακήρυξης. 
 
 
 

Άρθρο 24ο  

Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 
 
 

 1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µε αυτές δικαιολογητικά και γενικά 

όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισµoύ και τη συµµετοχή 
σ΄ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τεχνικούς όρους που 
µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν 
στην Ελληνική.  
 

 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει 
ο ανάδοχος στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της συµφωνίας πλαίσιο. 
 

 3. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 
 

Άρθρο 25ο  

Εισπράξεις ∆ικαιωµάτων του ∆ηµοσίου 
 
 
 Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζηµιάς που προκαλείται από αθέτηση 
κάποιου όρου της συµφωνίας πλαίσιο από τον ανάδοχο, εισπράττεται από όσα ο 
ανάδοχος έχει λαµβάνειν για οποιαδήποτε αιτία από το ∆ηµόσιο και σε περίπτωση 
ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας των λογαριασµών αυτών, εισπράττεται κατά τις διατάξεις 
περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Επίσης µε τον ίδιο τρόπο και µε τα ίδια µέσα, 
εισπράττονται τα ποσά που προέρχονται από ποινικές ρήτρες. Η διαδικασία 
είσπραξης των προστίµων θα αρχίζει µετά τη λήψη από τον ανάδοχο της σχετικής 
γνωστοποίησης της ΠΑ. 
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Άρθρo 26ο  

Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 
 
 
 Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν          
ασύµφορα για το ∆ηµόσιο, ο διαγωνισµός µπορεί να µαταιωθεί ή να επαναληφθεί, 
µετά από νεότερη δηµοσίευση, κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

Άρθρo 27ο  

Λοιπές ∆ιατάξεις 
 
 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί 
προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
 
 
 
          

     Σµήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου 
 
                                 ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. 35/2014) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Β΄» 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΜΕΡΟΣ 1ο :  ∆ικαιολογητικά – Προσφορές 

 
 
 

Άρθρο 1ο  

Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 
 

1. [ΓΟ : άρθρο 1, παραγρ. 1α(1)(ζ)]  Στα αναφερόµενα δικαιολογητικά 

συµµετοχής του άρθρου 1, παραγρ. 1α(1) των γενικών όρων της διακήρυξης, 

περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα : 

 
  α. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου ο ενδιαφερόµενος συµµετέχων να 
αποδέχεται ρητά την επιβάρυνση µε τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού.  

  

β. ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών : 
 

   (1) Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
30/2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει, οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που 
συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση 
προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές. Εφόσον µέτοχος των εταιρειών αυτών είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε 
ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι 
µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι 
φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιρειών άλλης 
νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά 
µερίδια ανώνυµες εταιρείες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές 
µέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. 

 

   (2) Ως προς ό,τι αφορά τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, η 
υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των µετοχών θεωρείται ότι 
εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυµη εταιρεία (ή η τυχόν άλλης νοµικής 
µορφής οντότητα, στην οποία συµµετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή µε την 

προσφορά της : 

 

    (α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που 
εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο 
προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. 
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    (β) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των 
µετόχων της Εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

 

    (3) Οι ανωτέρω, υπό στοιχ. (1) υποχρεώσεις ισχύουν και 
για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε 
ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην 
οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 
συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό 

τους, µέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής : 

 

    (α) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση 
ονοµαστικοποίησης των µετοχών των αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών κατά το 
δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση 
από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου των 
εταιρειών αυτών.  

    (β) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται 
υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται να 
προσκοµίσει έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης 
εταιρείας. 

 

     (γ) Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί 
ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση 
µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων 
ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους 
λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή 
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται 
στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την 
προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της 
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 

 

   (4) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον 
παρόντα διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, 
επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη 
δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, στο σύνολό τους µέχρι 
φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα 

έγγραφα : 

 

    (α) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής κατά το 
δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές 
της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. 

 

    (β) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των 
µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους 
της έδρας της µε ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από 
την υποβολή της προσφοράς. 
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    (γ) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να 
προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της 
εταιρείας, που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από 
την υποβολή της υποψηφιότητας.  

  Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα, από 
την ανακηρυχθείσα ανάδοχο εταιρεία, πριν από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης.  

 Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (β) και (γ) πρέπει να προκύπτει 
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της εταιρείας, η οποία να 
έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή 
τους στην αναθέτουσα αρχή.  

 

 Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την 
κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρείας 
και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

 

    (5) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν 
προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη 
δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι 
φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους :   

 

     (α) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το 
εδάφιο (α) της ανωτέρω περ. (3). 

 

     (β) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των 
µετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή 
δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (β) 
της ανωτέρω περ. (3) 

     (γ) Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί 
ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει, κατά τα 
προβλεπόµενα στο εδάφιο (γ) της ανωτέρω περ. (3), σχετική κατάσταση µετόχων 
που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, 
σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους 
για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν 
διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.  

 

Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να 
υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη 
υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της 
εταιρείας.  

 Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια 
αρχή του κράτους της έδρας της υποψήφιας εταιρείας και να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.  

 

    (6) Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι 
µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να 
αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παραγρ. 5 του Π∆ 
82/1996, όπως τροποποιηµένο ισχύει. 
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    (7) Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι 
φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι εισηγµένες στα 
Χρηµατιστήρια κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού 
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).  

 

    (8) Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι 
συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρείες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή 
οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητες, έχουν την υποχρέωση να 
υποβάλουν εµπρόθεσµα και κάθε άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται 
στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π∆ 82/1996, όπως τροποποιηµένες ισχύουν. 

 

    (9) Η συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις των 
προηγούµενων παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή συµµετοχή 
της ανώνυµης εταιρείας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης 
νοµικής µορφής οντότητας στην οποία µετέχει ανώνυµη εταιρεία, στον παρόντα 
διαγωνισµό.  

 

   (10) Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή 
απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει 
εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 4 του 
άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου 
γίνεται αµέσως µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων.  
  

2. Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων 

δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 

Άρθρο 2ο  

Πρόσθετα Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
 
 

 1. [ΓΟ : άρθρο 3, παραγρ. β(2)]   Εκτός από τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 3, παραγρ. β των γενικών όρων δικαιολογητικά, στο φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής : 

 
α. ∆ήλωση του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για το χρόνο 

ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη 
στο άρθρο 5 των Ειδικών Όρων του παρόντος. 

 

β. ∆ήλωση για το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών των υπό 
γενική επισκευή Α/Κ, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 5 των Ειδικών Όρων 
του παρόντος. 
 

γ.     Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι θα εξασφαλίσει όλα τα απαιτούµενα 
αναλώσιµα υλικά, τα ειδικά εργαλεία, τις συσκευές και τον εξοπλισµό που 
απαιτούνται από τη βιβλιογραφία του Α/Κ, για την εκτέλεση του συνόλου των 
εργασιών γενικής επισκευής καθώς και άλλης επισκευής που τυχόν χρειαστεί, χωρίς 
επιβάρυνση για την ΠΑ. 
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δ. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής,  ότι αποδέχεται την παρουσία εκπροσώπου 
της ΠΑ στις εγκαταστάσεις του, µετά την αποσυναρµολόγηση και κατά την 
αξιολόγηση των ευρηµάτων των επιµέρους συγκροτηµάτων του Α/Κ, ο οποίος θα 
λειτουργεί και ως σύνδεσµος µεταξύ των δύο µερών.  

 

ε. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής,  ότι τα µείζονα υποσυγκροτήµατα (LRUs) 
και τα ανταλλακτικά (spare parts) που θα τοποθετηθούν στους Α/Κ δύνανται να είναι 
καινούργια ή αµεταχείριστα ή επισκευασµένα δια ανταλλαγής (standard exchange), 
σε κάθε όµως περίπτωση γνήσια του εργοστασίου κατασκευής, και ότι κατά την 
παράδοση θα συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα στην τεχνική προδιαγραφή 
(παράρτηµα «Γ΄») της παρούσας διακήρυξης πιστοποιητικά καταλληλότητας, καθώς 
επίσης και από εγγύηση καλής λειτουργίας του αναδόχου. 

 
  στ.    Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, που θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα 
µε τα αναγραφόµενα στο παράρτηµα «Γ΄» της παρούσας (τεχνική προδιαγραφή).   

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που είναι δυνατή η επιλογή µεταξύ διαφορετικών 
ισοδύναµων πιστοποιητικών, θα πρέπει να συγκεκριµενοποιούνται από τον 
υποψήφιο ανάδοχο, τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τους Α/Κ κατά την 
παράδοση. 

 
  ζ.    Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής,  µε τους φορείς που του παρέχουν τα 
πιστοποιητικά των LRUs / Spare parts. 
 
                       η. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, για την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προϊόν (των LRUs / spare parts που θα τοποθετηθούν στους Α/Κ), 
καθώς και για την αποδοχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά  τη µονάδα  
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης 
αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης γενικής επισκευής, 
σε περίπτωση κατακύρωσης στον αναδόχου υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή, 
σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 5, παραγρ. 2 και 3 του 
παραρτήµατος «Α΄» της παρούσας. 
 

θ. Αναφορά του τµήµατος της σύµβασης το οποίο ο ανάδοχος 
προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει σε τρίτους (εκτός του επισκευαστικού κέντρου) 
υπό µορφή υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει τη 
συµφωνία  στηριζόµενος  στις τεχνικές  δυνατότητες  και άλλων επιχειρήσεων,  
πρέπει  να αποδεικνύει  µε την προσφορά του  ότι θα έχει  στη διάθεσή του τα 
αναγκαία προς τούτο µέσα, προσκοµίζοντας έγγραφη δέσµευση των επιχειρήσεων 
αυτών  ότι θα  θέσουν στη διάθεσή του  τα αναγκαία µέσα  και θα εκτελέσουν  κάθε 
απαιτούµενη εργασία. 
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  η. Λοιπά τυχόν απαιτούµενα δικαιολογητικά – έγγραφες 
βεβαιώσεις/υπεύθυνες δηλώσεις που προσδιορίζονται στην τεχνική προδιαγραφή της 
Υπηρεσίας (παράρτηµα «Γ΄» της διακήρυξης). 
 

 2. Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων 

δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

    
 

Άρθρο 3ο  

Πρόσθετα Στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς 
 
 

[ΓΟ : άρθρο 3, παραγρ. 12]   Εκτός από την προβλεπόµενη στο άρθρο 3, 

παραγρ. 12 των γενικών όρων οικονοµική προσφορά, στο φάκελο αυτής θα πρέπει 
να περιλαµβάνεται επί ποινή απορρίψεως και τα ακόλουθα : 

 

α. Ο ανάδοχος θα πρέπει – πέραν της οικονοµικής προσφοράς 
επί των εργασιών επισκευής που απαιτούνται – να αναφέρει, σε ξεχωριστό 
ηλεκτρονικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf,  το οποίο θα είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο και θα επισυναφθεί ως επιπλέον δικαιολογητικό στον υποφάκελο της 
οικονοµικής προσφοράς,  την προσφερόµενη τιµή εργατοώρας για  τις επιπρόσθετες 
εργασίες.  Η τιµή εργατώρας αφορά στην τιµολόγηση των επιπρόσθετων εργασιών  
που θα απαιτηθούν,  πέραν των ήδη καθορισµένων, λόγω ευρηµάτων (Over and 
Above). Η τιµή εργατώρας που θα προσφερθεί είναι δεσµευτική για τη σύναψη της 
συµφωνίας πλαίσιο,  αναφορικά µε την τιµολόγηση επιπρόσθετων εργασιών, το 
κόστος των οποίων για κάθε Α/Κ δεν µπορεί να υπερβαίνει το 16,40% του 
αντίστοιχου  κόστους εργασιών της γενικής επισκευής αυτού. 

 
 

Άρθρο 4ο 

Απαιτούµενα κατά την υπογραφή και υλοποίηση 
της Συµφωνίας πλαίσιο ∆ικαιολογητικά 

 
 

  Για την εφαρµογή του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005, όπως τούτο 
τροποποιήθηκε µε το  άρθρο 5 του Ν. 3414/2005, και στα πλαίσια της διασφάλισης 
της διαφάνειας (απόφαση 20977, αριθµ. φύλλου 1673/23-08-2007) ενόψει της 
υπογραφής της σχετικής συµφωνίας πλαίσιο, οι επιχειρήσεις που συνάπτουν 
δηµόσιες συµβάσεις, αρκεί να προσκοµίσουν, δια των νοµίµων εκπροσώπων τους, 
υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική 
απόφαση, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αυτός 
αντικαταστάθηκε  µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 
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Άρθρο 5ο  

Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
 

 [ΓΟ : άρθρο 4, παραγρ. 1] Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται 
σε εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστηµα άλλων εκατόν ογδόντα (180) ηµερών. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού 
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν 
να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου, τα 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού µαταιώνονται, εφόσον το αρµόδιο όργανο δεν έχει 
αποφασίσει για την κατακύρωση ή όχι της γενικής επισκευής. 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ 2ο :  Στοιχεία Γενικής επισκευής 

 
 
 

Άρθρο 6ο  

Αντικείµενο διαγωνισµού 
 
 
 1. Η παρούσα διακήρυξη αφορά στη «γενική επισκευή  (ΓΕ) Α/Κ 
ASZ62IR Αφων PZL M – 18B», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
1.518.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων, και 
απαλλασσοµένης ΦΠΑ,  η οποία επιµερίζεται ως εξής : 

  

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α/Κ προς 

ΓΕ 

Π/Υ ανά Α/Κ 

(συµπεριλαµβανοµένων 

10.000,00€ για Over 

and Above και 5% 

αναπροσαρµογή για το 

2ο έτος) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

Π/Υ ΤΙΜΗ           

ανά έτος 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

Π/Υ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

1ο 
έτος 

12 71.000,00 € 852.000,00 
€ 

 

2ο 
έτος 

9 74.000,00 € 666.000,00 
€ 

1.518.000,00 

€ 
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 Η ανωτέρω προϋπολογισθείσα τιµή γενικής επισκευής ανά Α/Κ ανέρχεται σε 
61.000,00 € χωρίς την πρόβλεψη Over and Above. Το κόστος των Over and Above 
δεν θα υπερβαίνει τις 10.000,00 € κατά µέσο όρο ανά Α/Κ ή ποσοστό 16,40% επί του 
συνολικού κόστους της γενικής επισκευής, ώστε ο µέσος όρος του κόστους 
επισκευής ανά Α/Κ µαζί µε τα Over and Above να µην υπερβαίνει συνολικά τις 
71.000,00. 
 

 

2.      Η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται του Φόρου Προστιθεµένης Αξίας 

(ΦΠΑ)  σύµφωνα µε το Ν. 2859/2000 άρθρο 27.  
 

3. Οι συµµετέχοντες ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά 

για τη γενική επισκευή του συνόλου των Α/Κ.  

 

4.  [ΓΟ : άρθρο 10,  παραγρ. 1α]  Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 

κατακυρώσει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας ποσότητα των υπό 
γενική επισκευή Α/Κ µεγαλύτερη ή µικρότερη κατά 15% και 50% αντίστοιχα 
[σύµφωνα µε το άρθρο 21 περίπτ. (α) του Π∆ 118/07]. Για κατακύρωση µέρους της 
υπό γενικής επισκευής ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου ποσοστού απαιτείται 
προηγούµενη αποδοχή από τον ανάδοχο. 
Η αυξοµείωση δεν θα έχει  καµία επίδραση στην τιµή και στους υπόλοιπους όρους 
της γενικής επισκευής. 

 

            5. Οι τιµές που περιλαµβάνονται στις εκτελεστικές συµβάσεις είναι 
δεσµευτικές για τov ανάδοχο µέχρι και την οριστική υλοποίηση της γενικής επισκευής 
των Α/Κ. 

 

6. Ο ανάδοχος δε δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον 

των προσφερόµενων τιµών που ορίζονται στη συµφωνία πλαίσιο.  

 

 7. Η ανάθεση των εκτελεστικών συµβάσεων δύναται να 

πραγµατοποιείται µέχρι και τη συµπλήρωση της διετίας, ισχύος της συµφωνίας 
πλαίσιο, κατ΄ εφαρµογή των όρων αυτής, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται 
στο άρθρο 13 του παραρτήµατος «Α΄» της παρούσας. 
 
 

Άρθρο 7ο  

Έναρξη και Καταληκτική Προθεσµία Υποβολής Προσφορών – ∆ιενέργεια 
∆ιαγωνισµού  

 

 

 1. Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 

20 Οκτωβρίου, ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα 07:00 πµ. 

 

 2. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη 

∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η              
30 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 µµ.  
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  

 
 

  3. [ΓΟ : άρθρο 7, παραγρ. 2]     Η Επιτροπή πρoβαίvει στην 

ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των πρoσφoρώv τέσσερεις (4) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την                 
6η Νοεµβρίου, ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ. 
 

 
 

Άρθρο 8ο  

Κρατήσεις 
 
 

 1. Στην προσφερόµενη τιµή εργασιών γενικής επισκευής Α/Κ 

περιλαµβάνονται πέρα των λοιπών δαπανών που καθορίζονται από τη διακήρυξη οι 
κρατήσεις, που αναλύονται ως ακολούθως : 
  

α. Για υπογραφή ∆ηµόσιας Σύµβασης µε εταιρείες που 
εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, τον ανάδοχο επιβαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις 

6,2476 %  : 

     (1) 4 %  υπέρ ΜΤΑ 
 
   (2) 2 %  υπέρ ΕΛΟΑΑ (πρώην ΤΑΣΑ) 
 
                 (3) 0,144% υπέρ (Χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ 20% επί 
χαρτοσήµου)  
 
          (4) 0,1036% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ (0,10% υπέρ Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, χαρτόσηµο 0,003% και ΟΓΑ 20% επί 
χαρτοσήµου)  
                            

        Σύνολο κρατήσεων  :  6,2476 % 

    
 

β. Για υπογραφή ∆ηµόσιας Σύµβασης µε εταιρείες που 

εγκατεστηµένες στο εξωτερικό, τον ανάδοχο επιβαρύνουν κρατήσεις  6,1076 %  : 

 
(1) 3,904 % υπέρ  ΜΤΑ 
 
(2) 1,952 % υπέρ  ΕΛΟΑΑ (πρώην ΤΑΣΑ) 
 
(3) 0,12 % χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου 0,024% 

 
       (4) 0,1036% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ (0,10% υπέρ Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, χαρτόσηµο 0,003% και ΟΓΑ 20% επί 
χαρτοσήµου)  
 

                            Σύνολο κρατήσεων  :  6,1076 % 
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   Σηµειώνεται ότι, η κράτηση ύψους 0,1076% (υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων), επί του συνολικού ποσού της 
σύµβασης, θα παρακρατηθεί κατά την πρώτη πληρωµή αυτής.    
 
 

2. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος της γενικής επισκευής 

παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013 
φόρος εισοδήµατος 4% για την γενική επισκευή υλικών και 8% για την παροχή 
υπηρεσιών, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας του αντικειµένου 
θέµατος, ενώ οι ανάδοχοι εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν 
µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά 
την έννοια των διµερών συµβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας µεταξύ της 
Ελλάδας και της χώρας µόνιµης εγκατάστασής τους.   
Οµοίως παρακρατείται το ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα δηµοσίευσης του 
διαγωνισµού θέµατος.  

 

 

Άρθρο 9ο  

Εγγυήσεις 
 

1. [ΓΟ : άρθρο 17, παραγρ. 7]     Εγγύηση καλής λειτουργίας  : 

 
  α. Πριν από την έναρξη του εγγυηµένου χρόνου καλής 
λειτουργίας για τις εργασίες γενικής επισκευής των Α/Κ (και πριν από την επιστροφή 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), o ανάδοχος υπoχρεoύται vα καταθέσει 
εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών υπό µορφή εγγυητικής επιστολής. 
 
  β. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά : 

(1) Θα έχει χρονική ισχύ ίση µε το χρονικό διάστηµα της 
παρεχόµενης εγγύησης πλέον τρεις (3) µήνες. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου 
εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόµενο από το νόµο ή τη σύµβαση, ο 
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.  
 
   (2) Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της 
καθαρής αξίας του συµβατικού αντικειµένου το οποίο καλύπτεται από την 
παρεχόµενη εγγύηση.  
 
   (3) Θα είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
υπόδειγµα. 
 
  γ. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον 
αντισυµβαλλόµενο ανάδοχο µετά τη λήξη της και µετά από σχετικό αίτηµά του και 
αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την 
υπογραφείσα συµφωνία πλαίσιο. 
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Άρθρο 10ο  

Παράδοση – Παραλαβή  
 

 

1. Οι προς γενική επισκευή Α/Κ θα διακινούνται από και προς τις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου κατάλληλα συσκευασµένοι, αναλόγως του τρόπου 
µεταφοράς τους. O τρόπος µεταφοράς των Α/Κ θα οριστικοποιηθεί κατά την 
υπογραφή της συµφωνίας πλαίσιο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και 
την προσφορά του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος µετά το πέρας των εργασιών θα παραδώσει τους Α/Κ συνοδευόµενους 
από πιστοποιητικά καταλληλότητας και εγγυήσεις, σύµφωνα µε τους όρους του 
παραρτήµατος «Γ΄» της διακήρυξης (τεχνική προδιαγραφή / απαιτήσεις Υπηρεσίας) 
και της επισυναπτόµενης συµφωνίας πλαίσιο που θα υπογραφεί.   
 
 

 2.     Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών της 

γενικής επισκευής των Α/Κ θα πραγµατοποιηθεί από το αρµόδιο όργανο της 
Υπηρεσίας (επιτροπή της ΥΕΕΠΠ/ΠΑ) στο 201 ΚΕΦΑ/Ελευσίνα όπου και θα 
εκδοθούν τα σχετικά πρωτόκολλα. 

 

 

Άρθρο 11ο 
 

Χρόνος Ολοκλήρωσης Εργασιών 
 
 

   [ΓΟ :  άρθρο 15,  παραγρ. 1]  Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη ΓΕ των Α/Κ 

µε τελική ειδοποίηση από την ΠΑ, τριάντα (30) ηµέρες πριν την αποστολή του Α/Κ 
στις εγκαταστάσεις του, θα ολοκληρώνει τις ανωτέρω εργασίες συντήρησης και θα 
παραδίδει τους Α/Κ στην ΠΑ, εντός ενενήντα (90) ηµερών, χρόνος  ο οποίος είναι 
ανεξάρτητος για κάθε έναν εξ΄ αυτών, θα προσµετράται από την ηµεροµηνία 
παράδοσής του και δεν υπολογίζεται αθροιστικά σε περίπτωση ταυτόχρονης 
παράδοσης περισσοτέρων του ενός.  

Για τις επιπρόσθετες εργασίες που τυχόν προκύψουν και σε περίπτωση που 
απαιτείται επιπλέον χρόνος, πέραν των δέκα (10) ηµερών, για την έγκριση αυτών, ο 
χρόνος αυτός θα προσµετράται στο χρόνο παράδοσης. 
 

  
 

Άρθρο 12ο  

∆ιάρκεια Συµφωνίας Πλαισίου – Αναπροσαρµογή Τιµών   
 
 

 1. Η συµφωνία – πλαίσιο που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ισχύος δύο 

(2) ετών από υπογραφής της εντός της οποίας θα συναφθούν δύο (2) εκτελεστικές 
συµβάσεις.   
 

2. Η τιµή των εργασιών της γενικής επισκευής των Α/Κ θέµατος στην 
εκτελεστική σύµβαση που θα υπογραφεί κατά το 1ο έτος ισχύος της συµφωνίας 
πλαίσιο, σε καµία περίπτωση, δεν θα υπερβαίνει αυτήν της οικονοµικής προσφοράς 
που έγινε αποδεκτή για την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα και συνήφθη µε αυτόν η 
Συµφωνία Πλαίσιο. 
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3. Για το 2ο έτος ισχύος της συµφωνίας πλαίσιο, δύναται οι τιµές που θα 

προσφερθούν για τη σύναψη εκτελεστικής σύµβασης από τους συµµετέχοντες στη 
συµφωνία αναδόχους, να είναι έως 5% αυξηµένες έναντι της τιµής της εκτελεστικής 
σύµβασης του 1ου έτους. Η εν λόγω πρόβλεψη αφορά στο µέγιστο όριο τιµής 
προσφοράς που µπορεί να κατατεθεί στο στάδιο µινι διαγωνισµών (call offs) για τη 
σύναψη των εκτελεστικών συµβάσεων κατά το 2ο έτος ισχύος της συµφωνίας 
πλαίσιο. 
 

4. Η σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Συµφωνίας Πλαίσιο θα πραγµατοποιείται µόνο εφόσον το κρίνει σκόπιµο η 
Υπηρεσία. Σε περίπτωση µη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής συµβάσεως ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης από το ∆ηµόσιο.  
 

 

 

ΜΕΡΟΣ 3ο  :   Λοιποί Ειδικοί Όροι 

 
 

 

Άρθρο 13ο  

Άλλοι Ειδικοί Όροι  
 

 

 1.      Πέραν των προβλεποµένων εργασιών για τη γενική επισκευή των Α/Κ, 

δύναται να εκτελεστούν και επιπρόσθετες εργασίες (Over and above) βάσει των 
ευρηµάτων που θα προκύψουν. Η διαχείριση των επιπρόσθετων εργασιών (Over 
and above)  θα γίνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο υποβολής προσφοράς κοστολόγησης 
απαιτούµενων εργατοωρών – υλικών ανά περίπτωση και σύµφωνα µε το κόστος 
εργατοώρας επιπρόσθετων εργασιών. Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα 
απαιτηθούν για αποκατάσταση των ευρηµάτων που θα αποκαλύψει η γενόµενη 
επιθεώρηση, θα γνωστοποιηθούν από τον ανάδοχο (εργατοώρες – ανάλυση κόστους 
– επίπτωση στο χρόνο παράδοσης), προκειµένου η ∆κση να εγκρίνει την εκτέλεσή 
τους και το κόστος αυτών. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον χρόνος,  πέραν 
των δέκα (10) ηµερών, για την έγκριση των εν λόγω εργασιών, αυτός θα 
προσµετρείται στο χρόνο παράδοσης. Για την αποκατάσταση παρατηρήσεων για τις 
οποίες απαιτείται αντικατάσταση παρελκοµένων ή µειζόνων συγκροτηµάτων ή 
ανταλλακτικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΠΑ να τα παρέχει ή να ζητήσει τη 
προµήθειά τους από τον ανάδοχο. 

 

 2.         Η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών (Over and Above) για τη θεραπεία 

ευρηµάτων που θα προκύψουν κατά τη Γενική Επισκευή, θα αποτελέσει 
επιπρόσθετο και εκ των υστέρων τιµολογηµένο κόστος, το οποίο θα υπολογιστεί 
βάσει σαφώς καθορισµένου κόστους ανά εργατοώρα, το οποίο κόστος απαρέγκλιτα 
θα αναφέρεται σαφώς στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου.  
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Άρθρο 14ο  

Γενικές Επισηµάνσεις 
 
 

  1.       Στην περίπτωση που παρουσιάζονται αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις 

από αυτά που καθορίζονται στην τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας, πρέπει  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να αναφέρονται µε λεπτοµέρεια στην προσφορά 
των αναδόχων. 

 

   2. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν 

θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της συµφωνίας πλαίσιο, περί 
αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε 
αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση της ποιότητας των εργασιών και γενικότερα της 
τήρησης των όρων της συµφωνίας πλαίσιο. 
 
 

 3. Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την 

παρούσα διακήρυξη/συµφωνία πλαίσιο αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο ο 
οποίος και οφείλει να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε 
καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη 
οικονοµική επιβάρυνση για την Υπηρεσία. 
   

4. Απαγορεύεται στον ανάδοχο οικονοµικό φορέα η µε οποιανδήποτε 

τρόπο εκχώρηση ή µεταβίβαση προς τρίτους των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 
του που απορρέουν από τη παρούσα συµφωνία πλαίσιο. 
 
  
 
  

 
 

Σµήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου 
 
                            ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. 35/2014) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Γ΄» 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –                                                                                  

Απαιτήσεις Υπηρεσίας για τη Γενική Επισκευή 

Α/K ASZ – 62IR, Αφων PZL – M18B 

 

 Αντικείµενο της Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η περιγραφή των στοιχείων της 
τεχνικοοικονοµικής αξιολόγησης των υποψήφιων αναδόχων και ο τρόπος 
βαθµολόγησης  αυτών, σύµφωνα µε την παραγρ. 2.β. του άρθρου 20 Π∆ 118/07, για 
την εκτέλεση Γενικής Επισκευής (ΓΕ) σε εικοσιένα (21) Α/Κ θέµατος εντός δύο (2) 
ετών ισχύος της προς ανάθεση συµφωνίας πλαίσιο, σύµφωνα µε την ανάλυση στον 

ακόλουθο πίνακα : 

 1η ΓΕ 2η ΓΕ 3η ΓΕ 4η ΓΕ ΣΥΝΟΛΑ Α/Κ 

1ο έτος 2 9 1 - 12 

2ο έτος - 3 3 3 9 

  

Όλοι οι απαράβατοι όροι θα λαµβάνουν βαθµολογία 100. Στην περίπτωση που η 
προσφορά υποψήφιου αναδόχου δεν πληροί έστω και έναν από τους απαράβατους 
όρους, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ως εκ τούτου, οι απαράβατοι όροι (είδος 
στοιχείων µε ένδειξη «Απαρ.») δεν φέρουν συντελεστή βαρύτητας. 

 Η τελική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 ως 110 βαθµούς. Πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο 
της τιµής προσφοράς προς τη βαθµολογία της. Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον 
ανάδοχο που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

 

 

1η ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Α/Α Περιγραφή Στοιχείου Είδος Βαθµός Συντ.  
Βαρύτη-
τας 

Α.1 Η Γενική Επισκευή θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην τελευταία αναθεώρηση της τεχνικής 
βιβλιογραφίας του κατασκευαστή του Α/Κ (WT62 – 139.01 
ASZ – 62IR M18 General Overhaul Instructions και WT – 
62.96.02, Revision 17 Dec. 2008). 

Απαρ. 100 - 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Α/Α Περιγραφή Στοιχείου Είδος Βαθµός 
Συντ. 
Βαρύτη-
τας 

Β.1 Απαιτείται ρητή αποδοχή από τον ανάδοχο των στοιχείων 
ποιότητας που περιλαµβάνονται στην παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή, καθώς και η αναφορά των πιστοποιητικών 
διασφάλισης ποιότητας που πρόκειται να προσκοµίσει για τα 
υλικά και υπηρεσίες που θα παρέχει. Ειδικότερα, στην 
περίπτωση που είναι δυνατή η επιλογή µεταξύ διαφορετικών 
ισοδύναµων πιστοποιητικών, θα πρέπει να 
συγκεκριµενοποιούνται από τον ανάδοχο τα πιστοποιητικά 
που προτίθεται να προσκοµίσει. 

Απαρ. 100 - 

Β.2 O ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει µαζί µε την 
προσφορά του, καθώς και µετά την κατακύρωση, τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π∆ 
118/07.  

Απαρ. 100 - 

Β.3 Προκειµένου η ΠΑ να διασφαλίσει την τεχνική επάρκεια του 
αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών που 
περιγράφονται στα στοιχεία Α.1, Γ.1 και Γ.3 της παρούσας 
Τεχνικής Προδιαγραφής, τα πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας που απαιτούνται κατά περίπτωση από έναν 

ανάδοχο, είναι : 

α. Αν ο ανάδοχος είναι ο ΟΕΜ (Original Equipment 
Manufacturer), δεν απαιτείται προσκόµιση πιστοποιητικών. 

β. ∆ιαφορετικά, αν ο ανάδοχος είναι πιστοποιηµένος από 
FAA, JAA, EASA, TCAA, απαιτείται η προσκόµιση της 
πιστοποίησης του αντίστοιχου οργανισµού / υπηρεσίας, 
όπως FAA FORM 8130 – 4 (Export Certificate of 
Airworthiness) ή FAA – PMA ή JAA FORM 1 ή EASA FORM 
1 ή ισοδύναµο. 

γ. ∆ιαφορετικά, αν ο ανάδοχος είναι πιστοποιηµένος / 
εξουσιοδοτηµένος από τον ΟΕΜ (OEM Certified / Verified ή 
ΟΕΜ Authorized Service Center), απαιτείται η προσκόµιση 
της σχετικής πιστοποίησης / εξουσιοδότησης από τον ΟΕΜ. 
Πιστοποίηση εµπορικού αντιπρόσωπου / εκπροσώπου ή 
BROKER ή STOCKIST (όχι κατασκευαστή), δεν θα γίνεται σε 
καµία περίπτωση δεκτή. 

δ. ∆ιαφορετικά, απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει 
πιστοποιητικό Κρατικής ∆ιασφάλισης Ποιότητας – Κ∆Π 
(Governmental Quality Assurance – GQA), σύµφωνα µε τα εν 
ισχύ νατοϊκά πρότυπα (STANAG 4107 και AQAP). 
Ειδικότερα, για αναδόχους εσωτερικού, ήτοι εγχώριας 
βιοµηχανίας (Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, νοµικά 
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά), απαιτείται να έχει 
εφαρµοστεί ο ισχύων Κανονισµός Κ∆Π του ΥΕΘΑ. Για 
αναδόχους εξωτερικού, απαιτείται CoC προσυπογραµµένο 
από την αρµόδια, για τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας, Κρατική 
Υπηρεσία της χώρας του αναδόχου.  

 

Απαρ. 100 - 
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Β.4 Τα µείζονα υποσυγκροτήµατα (LRUs) και τα ανταλλακτικά 
(spare parts) που θα τοποθετηθούν στους Α/Κ δύνανται να 
είναι καινούργια ή αµεταχείριστα ή επισκευασµένα δι΄ 
ανταλλαγής (standard exchange), σε κάθε περίπτωση όµως 
του γνήσιου κατασκευαστή αυτών – ΟΕΜ (Original 
Equipment Manufacturer) ή εξουσιοδοτηµένου από τον OEM 
κατασκευαστή (ΟΕΜ Certified / Verified). Τα LRUs / spare 
parts θα πρέπει να συνοδεύονται από CοC των OEM ή OEM 
Certified / Verified, ή να είναι πιστοποιηµένα µέσω FAA, JAA, 
EASA ή TCCA και να έχουν καταστεί αξιοπλόιµα διεθνώς και 
ως εµπορικού τύπου. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται 
προσυπογραφή των CoC από αρµόδια κρατική υπηρεσία του 
κατασκευαστή. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του τους 
φορείς που του παρέχουν τα πιστοποιητικά των LRUs / spare 
parts. Πιστοποιητικά εµπορικών αντιπρόσωπων / 
εκπροσώπων ή BROKER ή STOCKIST (όχι 
κατασκευαστών), δεν θα γίνονται σε καµία περίπτωση δεκτά. 
Αν ο ΟΕΜ ενός υλικού δεν περιέχεται στο Illustrated Parts 
Catalog της Τεχνικής Βιβλιογραφίας του Α/Κ ή ενός LRU, 
λόγω καταχώρησης του υλικού µε Ρ/Ν του κατασκευαστή του 
Α/Κ ή του LRU, η απόφαση χαρακτηρισµού ως ΟΕΜ ενός 
κατασκευαστή, λαµβάνεται από τη ∆κση.  

Απαρ. 100 - 

Β.5 Ο ανάδοχος, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος LRUs / spare parts 
που θα τοποθετηθούν στους Α/Κ, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα τα 
κατασκευάσει, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η συγκεκριµένη 
δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Όταν ο ανάδοχος δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος σε δική του 
επιχειρηµατική µονάδα LRUs / spare parts που θα 
τοποθετηθούν στους Α/Κ, στην προσφορά του θα δηλώνει 
την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν, 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην 
προσφορά του πρέπει να επισυνάψει και υπεύθυνη δήλωσή 
του προς την ΠΑ ότι η κατασκευή των LRUs / spare parts θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκουν ή η οποία 
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής τους, 
και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει 
αποδεχθεί έναντι του αναδόχου την εκτέλεση της 
συγκεκριµένης γενική επισκευής, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η 
αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι 
ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Απαρ. 100 - 

Β.6 Όλα τα LRUs / spare parts που απαιτείται να 
αντικατασταθούν, θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα τεχνική 
βιβλιογραφία του Α/Κ. Τα CoC µπορούν να αναφέρονται σε 
ένα ή περισσότερα LRUs / spare parts (οµοειδή ή µη), µε την 
προϋπόθεση ότι κάθε υλικό αναγνωρίζεται και περιγράφεται 
αναλυτικά στο CoC. Κάθε CoC θα φέρει αναγραµµένους, 
µεταξύ άλλων, τους κωδικούς αριθµούς των κατασκευαστών 
των υλικών, καθώς και την εγγύηση του αναδόχου, σύµφωνα 
µε το στοιχείο Ε.1 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. Τα 
CoC θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα. Ο 
αριθµός των επικυρωµένων αντιγράφων θα καθορίζεται 
αναλόγως των αναγκών της ΠΑ όπως απορρέουν από τις 
διαδικασίες παραλαβών.  

Απαρ. 100 - 
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B.7 Τα υλικά που περιέχουν ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως 
επικίνδυνες, ή παρασκευάσµατα που δεν είναι ταξινοµηµένα 
ως επικίνδυνα αλλά περιέχουν µία ουσία επικίνδυνη για την 
υγεία ή το περιβάλλον (κόλες, καθαριστικά, κτλ), θα πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύονται από ∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet – MSDS) του υλικού, 
καθώς και µε έγγραφη διαβεβαίωση του αναδόχου για την 
ανάληψη της υποχρέωσης ενηµέρωσης της ΠΑ επί 
οποιασδήποτε αναθεώρησης των στοιχείων του MSDS σε 
διάστηµα έως και δώδεκα (12) µήνες µετά την παράδοση των 
υλικών. 

Απαρ. 100 - 

Β.8 Ο ανάδοχος θα παραδίδει τους Α/Κ συνοδευόµενους από τα 

κάτωθι : 

α. Για κάθε µείζον υποσυγκρότηµα (LRU) και ανταλλακτικό 
(spare part) που θα τοποθετηθεί καινούργιο ή µεταχειρισµένο 
επί των Α/Κ, τα πιστοποιητικά που περιγράφονται στα 
στοιχεία Β4, Β.6 και Β.7 της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

β. Μητρώο (Log Book) πλήρως συµπληρωµένο. 

γ. Αναφορά αποσυναρµολόγησης – ευρηµάτων (Strip & 
Investigation ή Maintenance Report), σύµφωνα µε πρότυπο 
EASA Part 145 ή ισοδύναµο. 

δ. Πιστοποιητικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών 
συντήρησης (Certificate Release to Service – CRS), 
σύµφωνα µε πρότυπο EASA Part 145 ή ισοδύναµο. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος εµπίπτει στην περίπτωση δ του 
στοιχείου Β.3, απαιτείται το CoC / CRS να είναι 
προσυπογραµµένο από την αρµόδια, για τη ∆ιασφάλιση 
Ποιότητας, Κρατική Υπηρεσία της χώρας του αναδόχου. 

Απαρ. 100 - 

Β.9 Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των Α/Κ µετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνεται από την αρµόδια 
επιτροπή της ΠΑ [Υπηρεσία Έλεγχου Επιτροπών 
Παραλαβών Προµηθειών (ΥΕΕΠΠ/ΠΑ)] στις εγκαταστάσεις 
του 201 ΚΕΦΑ µε την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του αναδόχου ή νόµιµου 
εκπροσώπου του, εφόσον το επιθυµεί. Κάθε Α/Κ ή υλικό το 
οποίο δε θα συνοδεύεται από τα απαιτούµενα πιστοποιητικά 
που περιγράφονται στα στοιχεία Β.4, Β.6, Β.7 και B.8 της 
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, δεν θα παραλαµβάνεται 
από τους αρµόδιους φορείς της ∆κσης. 

Απαρ. 100 - 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

 

Α/Α Περιγραφή Στοιχείου Είδος Βαθµός Συντ. 
Βαρύτη-
τας 

Γ.1 

 

 

 

Πέραν των προβλεποµένων εργασιών του στοιχείου Α.1 της 
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, δύναται να εκτελεστούν 
και επιπρόσθετες εργασίες (Over and Above), βάσει των 
ευρηµάτων που θα προκύψουν. Η διαχείριση των 
επιπρόσθετων εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 
υποβολής προσφοράς κοστολόγησης απαιτούµενων 
εργατοωρών – υλικών ανά περίπτωση και σύµφωνα µε το 
κόστος εργατοώρας επιπρόσθετων εργασιών. Οι εργασίες και 
τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για αποκατάσταση των 
ευρηµάτων που θα αποκαλύψει η γενόµενη επιθεώρηση, θα 
γνωστοποιηθούν από τον ανάδοχο (εργατοώρες – ανάλυση 
κόστους – επίπτωση στο χρόνο παράδοσης), προκειµένου η 
∆κση να εγκρίνει την εκτέλεσή τους και το κόστος αυτών. Σε 
περίπτωση που απαιτείται επιπλέον χρόνος, πέραν των δέκα 
(10) ηµερών, για την έγκριση των εν λόγω εργασιών, αυτός 
θα προσµετρείται στο χρόνο παράδοσης. Για την 
αποκατάσταση παρατηρήσεων για τις οποίες απαιτείται 
αντικατάσταση παρελκόµενων ή µειζόνων συγκροτηµάτων 
(LRU, LRC, LRI) ή ανταλλακτικών (spare parts), είναι στη 
διακριτική ευχέρεια της ΠΑ να τα παρέχει ή να ζητήσει την 
προµήθειά τους από τον ανάδοχο. 

Απαρ. 100 - 

Γ.2 Η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών (Over and Above) για τη 
θεραπεία ευρηµάτων που θα προκύψουν κατά τη Γενική 
Επισκευή, θα αποτελέσει επιπρόσθετο και εκ των υστέρων 
τιµολογηµένο κόστος, το οποίο θα υπολογιστεί βάσει σαφώς 
καθορισµένου κόστους ανά εργατοώρα, το οποίο κόστος 
απαρέγκλιτα θα αναφέρεται σαφώς στην οικονοµική 
προσφορά του αναδόχου. 

Απαρ. 100 - 

Γ.3 

 

Τυχόν απαίτηση εφαρµογής τροποποιήσεων που θα 
ανακύψουν µέχρι την ένταξη κάθε Α/Κ στις εγκαταστάσεις του 
αναδόχου, θα θεωρηθούν ως απαίτηση εκτέλεσης εργασιών 
Over and Above, στο πλαίσιο των στοιχείων Γ.1 και Γ.2. της 
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.  

Απαρ. 100 - 

Γ.4 Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη ΓΕ των Α/Κ µε τελική ειδοποίηση 
από την ΠΑ, τριάντα (30) ηµέρες πριν την αποστολή του Α/Κ 
στις εγκαταστάσεις του, θα ολοκληρώνει τις ανωτέρω 
εργασίες συντήρησης και θα παραδίδει τους Α/Κ στην ΠΑ, 
εντός ενενήντα (90) ηµερών, χρόνος  ο οποίος είναι 
ανεξάρτητος για κάθε έναν εξ΄ αυτών, θα προσµετράται από 
την ηµεροµηνία παράδοσής του και δεν υπολογίζεται 
αθροιστικά σε περίπτωση ταυτόχρονης παράδοσης 
περισσοτέρων του ενός. 

Απαρ. 100 - 

Γ.5 Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι το κόστος εργασιών που εµπίπτει 
στο στοιχείο Γ.1 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, 
υπολογισµένο βάσει του συνόλου των Α/Κ που θα υποστούν 
ΓΕ, δεν θα υπερβαίνει το 16,40% του αντίστοιχου συνολικού 
κόστους που προκύπτει από τις προβλεπόµενες εργασίες του 
στοιχείου Α.1. 

Βαθµ. 100-110 70% 
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Επιθυµητό  : 

Ο ανάδοχος βαθµολογείται εάν δεσµευτεί για µικρότερο 
ανώτατο ποσοστό από αυτό που προαναφέρεται. Η 
βαθµολόγηση γίνεται γραµµικά από 100 ως 110, µε το εκατό 
(100) να αντιστοιχεί στο προαναφερθέν ποσοστό 16,40% 
(ανώτατο αποδεκτό όριο κόστους Over & Above), και το 
εκατόν δέκα (110) να αντιστοιχεί σε ποσοστό 0%, δηλ. όταν ο 
ανάδοχος δεσµεύεται ότι όλες οι εργασίες που εµπίπτουν στο 
στοιχείο Γ.1 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα γίνουν 
αδαπάνως για την ΠΑ. 

 

 

2η ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

  

 

 

Α/Α Περιγραφή Στοιχείου Είδος Βαθµός Συντ. 
Βαρύτη-
τας 

∆.1 Ο  ανάδοχος θα παρέχει αδαπάνως, εντός της 
προσφερόµενης τιµής, όλα τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά 
για την εκτέλεση της Γενικής Επισκευής. 

Απαρ. 100 - 

∆.2 Ο  ανάδοχος, κατόπιν αίτησης της ΠΑ, αποδέχεται την 
παρουσία εκπροσώπου στις εγκαταστάσεις του, µετά την 
αποσυναρµολόγηση και κατά την αξιολόγηση των ευρηµάτων 
των επιµέρους συγκροτηµάτων του Α/Κ, ο οποίος θα 
λειτουργεί και ως σύνδεσµος µεταξύ των δύο µερών. 

Απαρ. 100 - 

∆.3 Οι Α/Κ θα διακινούνται από και προς τις εγκαταστάσεις του 
αναδόχου κατάλληλα συσκευασµένοι, αναλόγως του τρόπου 
µεταφοράς τους και στο περίβληµα της συσκευασίας και σε 
εµφανή θέση θα υπάρχει ανθεκτική στη συνήθη χρήση 
πινακίδα µε τον αριθµό της εντολής παραγγελίας και τα 
στοιχεία αναγνώρισης των υλικών.  

Επιθυµητό  : 

Ο τρόπος µεταφοράς των Α/Κ από και προς τις εγκαταστάσεις 
του αναδόχου, θα βαθµολογείται στην κλίµακα από εκατό 
(100) ως εκατόν δέκα (110), σύµφωνα µε τους όρους 

INCOTERMS 2010, ως εξής : 

 
INCOTERMS 2010 Βαθµός 

EXW (Εx Works) : Εγκαταστάσεις ΠΑ – εγκαταστάσεις 
αναδόχου                        100,0 

FCA (Free Carrier) : Στον µεταφορέα που θα καθορίζει η ΠΑ 
από και προς τον ανάδοχο  105,0 

Door to Door :  Από και προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ. 
                                                  110,00 

Βαθµ. 100-110 20% 
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∆. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

Α/Α Περιγραφή Στοιχείου Είδος Βαθµός Συντ.  
Βαρύτη-
τας 

Ε.1 
Στο στάδιο της αξιολόγησης και πριν την κατακύρωση, θα 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η αναγραφή του όρου εγγύησης 
(υποχρεωτικά), η οποία δεν θα είναι µικρότερη από 200 ώρες 
λειτουργίας. 

Επιθυµητό  : 

Η παρεχόµενη εγγύηση θα βαθµολογείται αναλογικά στην 
κλίµακα 100 ως 110, όπου το εκατό (100) αντιστοιχεί σε 
εγγύηση «200 ωρών λειτουργίας» και το εκατόν δέκα (110) 
αντιστοιχεί σε εγγύηση «300 ωρών λειτουργίας». 

Βαθµ. 100-110 10% 

 

 
 
 
 
 

   Σµήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου 

 
                                                                          ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. 35/2014) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «∆΄» 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ονοµασία Τράπεζας………………………… 

Κατάστηµα……………………………………. 
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax) 
 
                 Ηµεροµηνία έκδοσης  …………………… 
 

Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται)  
 
Εγγύηση µας υπ΄ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….  
 
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία 
……………………….) οδός  …………………….. αριθµ. ……………. ως ανάδοχος 
πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, σύµβαση, που θα καλύπτει την γενική 
επισκευή …………………………..…., συνολικής αξίας …………………………… 
(εκτελούµενη δυνάµει της υπ΄ αριθ. ........./...... διακήρυξης της Υπηρεσίας 
Προµηθειών της ΠΑ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρεία 
(ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
ποσού ίσου προς το 0,5% επί της συvoλικής αξίας της υπ΄ αριθµ. ........../....... 
συµφωνίας – πλαίσιο δηλαδή για  ΕΥΡΩ ……………………............ 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη 
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 
Εταιρειών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της Ένωσης αναδόχων ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς µε την 
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως,  να καταβάλλει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από 
τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του 
βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή 
σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 
σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το 
οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσηµου. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.    
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου,  µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.    
 
 

       (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας………………………… 

Κατάστηµα……………………………………. 
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax) 
 
                 Ηµεροµηνία έκδοσης  …………………… 
 

Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται)  
 
Εγγύηση µας υπ΄ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….  
 
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία 
……………………….) οδός  …………………….. αριθ. ……………. ως προµηθευτές 
πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, σύµβαση, που θα καλύπτει την γενική 
επισκευή …………………………..…., συνολικής αξίας …………………………… 
(εκτελούµενη δυνάµει της υπ΄ αριθ. …../2014 διακήρυξης της Υπηρεσίας Προµηθειών 
της ΠΑ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή 
Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 
το 5% της συµβατικής αξίας του αντικειµένου του διαγωνισµού δηλαδή για  ΕΥΡΩ 
……………………... 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη 
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 
Εταιρειών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς µε την 
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως,  να καταβάλλει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από 
τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του 
βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή 
σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 
σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το 
οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσηµου. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.    
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου,  µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.    
 
 

       (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονοµασία Τράπεζας………………………… 

Κατάστηµα……………………………………. 
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax) 
                 Ηµεροµηνία έκδοσης  …………………… 
 

Προς :  Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται)  
 
Εγγύηση µας υπ΄ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….  
 
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία 
……………………….) οδός  …………………….. αριθ. ……………. ως προµηθευτής  
πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, σύµβαση, που θα καλύπτει την γενική 
επισκευή …………………………..………….,συνολικής αξίας ……………………… 
(εκτελούµενη δυνάµει της υπ΄ αριθ. …../2014 διακήρυξης της Υπηρεσίας Προµηθειών 
της ΠΑ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή 
Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού ίσου 
προς το 3% της καθαρής αξίας του συµβατικού αντικειµένου δηλαδή για  ΕΥΡΩ 
……………………............ 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη 
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 
Εταιρειών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας, και εγγυάται προς εσάς µε την 
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως,  να καταβάλλει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από 
τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του 
βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή 
σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της 
σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το 
οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσηµου. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.    
    
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου,  µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.    
 

       (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθµ. 35/2014) 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Ε΄» 

 

 

 

                                                                                         
                                                  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

Αριθµός Συµφωνίας Πλαίσιο :  ................../…… 

 

Τίτλος Συµφωνίας Πλαίσιο :  

Συµφωνία Πλαίσιο (Framework Agreement)  

για τη Γενική Επισκευή   

«Α/K ASZ62IR, Αφων PZL M – 18M» 
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Η σύναψη της παρούσας συµφωνίας πλαίσιο πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 

το Προεδρικό ∆ιάταγµα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007 ), συµπληρωµατικά  δε µε το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007 ), όπως αυτό τροποποιήθηκε 
µε το Ν. 4038/12 [άρθρο 22α  παραγρ. 5, (ΦΕΚ Α΄ 14/2-2-12)]. Τα άρθρα και οι 
ορισµοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν 
τις διαδικασίες, που απαιτούνται από την Υπηρεσία. 

 

Ορισµοί 

Σ΄ αυτήν τη Συµφωνία Πλαίσιο οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται στον ακόλουθο πίνακα : 

 

 

Εµπλεκόµενα Μέρη Ορίζονται τα µέρη που απαρτίζουν τη Συµφωνία Πλαίσιο, όπως 
καθορίζεται στα άρθρα της Συµφωνίας Πλαίσιο. 

Ηµέρα(ες) Ορίζονται ηµερολογιακές ηµέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
ρητώς σε συγκεκριµένο σηµείο της Συµφωνίας Πλαίσιο. 

Κύρωση(εις) Ορίζεται η αποζηµίωση που καθορίζεται στη Συµφωνία Πλαίσιο 
(άρθρο ……..ο) η οποία θα καταβάλλεται από τον ανάδοχο στην 
Υπηρεσία σε περίπτωση αποτυχίας του πρώτου να εκπληρώσει 
οποιαδήποτε υποχρέωσή του που προκύπτει από τη Συµφωνία 
Πλαίσιο. 

Μήνας(ες) Ορίζονται οι ηµερολογιακοί µήνες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
ρητώς σε συγκεκριµένο σηµείο της Συµφωνίας Πλαίσιο. 

Προσφορά Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο ως 
ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση και η οποία κατέληξε στην 
υπογραφή της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο.  

Συµφωνία Πλαίσιο Ορίζεται η παρούσα συµφωνία, η οποία καθορίζει τους αρχικούς 
όρους και προϋποθέσεις που διέπουν το διαγωνισµό. 

Απόφαση ∆ιενέργειας 
Μίνι ∆ιαγωνισµού 

Ορίζεται η απόφαση – πρόσκληση προς τους αναδόχους που 
αναφέρονται στη συµφωνία πλαίσιο µε την οποία καθορίζονται 
συγκρεκριµένοι όροι, όπως η ποσότητα των υπό γενική επισκευή 
Α/Κ, ο τόπος και ο χρόνος παραλαβής, η συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη, η εγγύηση συµµετοχής και η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής, ο κωδικός 
πληρωµής, οι κρατήσεις  και οι επιβαρύνσεις, ο φόρος 
εισοδήµατος καθώς και πρόσθετοι όροι  όπου ο αγοραστής κρίνει 
αναγκαίους, όµως σε καµία περίπτωση  διαφορετικοί από της 
συµφωνίας πλαίσιο. 

Μίνι ∆ιαγωνισµός 

 

Ορίζεται η µίνι διαγωνιστική διαδικασία (στάδιο call – offs) για τη 
σύναψη εκτελεστικών της συµφωνίας πλαισίου συµβάσεων µε την 
οποία ανακηρύσσεται ο µειοδότης και στη συνέχεια υπογράφεται 
η εκετλεστική σύµβαση ανάµεσα στον αγοραστή και τον µειοδότη.  

Εκτελεστική Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Υπηρεσίας και του αναδόχου, η 
οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του 
µίνι διαγωνισµού. 



Σελ. 85 

 Αναθέτουσα Αρχή Ορίζεται η ∆ιοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΥΕΘΑ/ΓΕΑ/∆ΑΥ). 

Τοποθεσία(ες) 
Παράδοσης 

Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες θα παραδίδεται το συµβατικό 
αντικείµενο και θα καθορίζονται από τον αγοραστή κατά τη 
σύναψη της εκτελεστικής σύµβασης. 

 
 
 
  Η ερµηνεία της παρούσας συµφωνίας πλαίσιο θα υπόκειται στις πιο κάτω 

πρόνοιες : 

 

1) Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σηµασιολογικά συµπεριλαµβάνουν και τον 
αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό, και αντίθετα. 

2) Λέξεις αρσενικού γένους συµπεριλαµβάνουν και το θηλυκό και το ουδέτερο. 

3) Η λέξη «περιέχω» µε όλες τις πιθανές κλίσεις θα ερµηνεύεται σαν να 
ακολουθείται πάντα από τις λέξεις «χωρίς περιορισµό», εκτός εάν καθορίζεται 
διαφορετικά στη συµφωνία πλαίσιο. 

4) Αναφορές σε πρόσωπα περιλαµβάνουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα (που 
διέπονται από δηµόσιο ή ιδιωτικό νόµο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νοµικών 
προσώπων. 

5) Αναφορές σε οποιοδήποτε νόµο, ρύθµιση, κανονισµό, ή άλλο συναφές, θα 
ερµηνεύονται σαν αναφορές στο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή άλλο συναφές όπως 
αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή 
άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.  

6) Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση για διευκόλυνση 
των αναφορών µόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερµηνεία της 
συµφωνίας πλαίσιο µε κανένα τρόπο. 

7) Αναφορές σε οποιοδήποτε άρθρο ή παράρτηµα χωρίς περαιτέρω 
χαρακτηρισµό, θα ερµηνεύονται ως αναφορές στο άρθρο ή παράρτηµα της 
συµφωνίας πλαίσιο, µε την αντίστοιχη αρίθµηση. 

8) Αναφορά σε άρθρο ή παράρτηµα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός 
εάν καθορίζεται διαφορετικά. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α Σ – Π Λ Α Ι Σ Ι Ο 
 
 

Α.  ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ                                                            Σ..……./14  

 
Άρθρο  1ο     :   Περιεχόµενο Συµφωνίας Πλαίσιο 
Άρθρο  2ο     :   Έγγραφα Συµφωνίας Πλαίσιο 
Άρθρο  3ο     :   Υποχρεώσεις 

        Άρθρο  4ο     :   Έναρξη και διάρκεια 
 Άρθρο  5ο     :   Μεταβίβαση δικαιωµάτων 
 Άρθρο  6ο     :   Γλώσσα 
 Άρθρο  7ο       

:    Αποδοχή/απόρριψη Αιτήµατος Γενικής Επισκευής 
 

Β.  ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 Άρθρο  8ο     :   Σκοπός και αντικείµενο της Συµφωνίας Πλαίσιο     
 Άρθρο  9ο     :   Όροι πληρωµής 
 Άρθρο  10ο   :   Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 
    Άρθρο  11ο   :   Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου  
    Άρθρο  12ο   :   Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων 
 Άρθρο  13ο   :   Απόρριψη Συµβατικών Εργασιών – Αντικατάσταση  
 Άρθρο  14ο   :   Αποζηµίωση εκ µέρους του αναδόχου 
 Άρθρο  15ο   :   Εγγυοδοσία           
 

Γ.  ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ  

    ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο  16ο   :   Τεχνική Προδιαγραφή – Απαιτήσεις Υπηρεσίας 
 

∆.  ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

     ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 
    Άρθρο  17ο   :   Παράδοση – Παραλαβή  
 Άρθρο  18ο   :   Συσκευασία 
       Άρθρο  19ο   :   Παραποµπή σε ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή  
     

Ε.  ΜΕΡΟΣ  ΠΕΜΠΤΟ 

     ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 Άρθρο  20ο   :   ∆ιάρκεια Συµφωνίας πλαίσιο – Αναπροσαρµογή τιµών 
    Άρθρο  21ο   :   Εµπιστευτικότητα 
    Άρθρο  22ο   :   Αποποίηση δικαιωµάτων 
    Άρθρο  23ο   :   Τερµατισµός 
    Άρθρο  24ο   :   Επιχειρηµατική δεοντολογία και σύγκριση συµφερόντων 
    Άρθρο  25ο   :   Τροποποιήσεις 
    Άρθρο  26ο   :   Εφαρµοζόµενη νοµοθεσία 
       Άρθρο  27ο   :   Ανεκχώρητο Συµφωνίας Πλαίσιο – Τελικές ∆ιατάξεις  
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

ΤΗΛ. :  …………… 

 ……………. 
 
 
 
 

                         ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ : ………./…… 

 
 
 

Προϋπολογισθείσα Αξία : ……………………….. 
 

Για την εκτέλεση εργασιών Γενικής Επισκευής  «Α/Κ ASZ62IR Αφων PZL 
M 18B».  
                                
                
 Στην Αθήνα σήµερα ……………………………….. στα Γραφεία της 
....................................................................... (.................) οι υπογεγραµµένοι : 
.................................................................. ∆κτής της .........................., ως 
εκπρόσωπος της ΠΑ, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 
Φ.831/Α∆………/Σ………../………… Κατακυρωτική Απόφαση του …….   και η 
εταιρεία «...........................................................» µε ΑΦΜ …………………. που 
εκπροσωπείται από τον ………………………………………………… 
……………………………………… µε Α.∆.Τ …………………………, Οδός 
………………, αριθµ. .., ………… Τηλ. ……………… – FAX. ……………, 
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την εκτεθείσα 
ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούµενο στο εξής “Ανάδοχο”, της εκτέλεσης 
των εργσιάων γενικής επισκευής όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στην παρούσα.  
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Μ Ε Ρ Ο Σ    Π Ρ Ω Τ Ο 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 
 
 

Άρθρο 1ο  

Περιεχόµενο της Συµφωνίας Πλαίσιο 

 

  Η Συµφωνία Πλαίσιο αποτελείται από αυτό το κυρίως κείµενο και τα  
συνηµµένα σ΄ αυτό παραρτήµατα και αντικαθιστά όλη την προηγούµενη επικοινωνία 
που πραγµατοποιήθηκε, αποτελώντας έτσι την πλήρη και µοναδική συµφωνία 
µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών. 

 

 

Άρθρο 2ο 

Έγγραφα Συµφωνίας Πλαίσιο 

 

 Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα συµφωνία πλαίσιο, τα οποία 
υπογράφονται από αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη, προσαρτώνται στην παρούσα 
και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο, υπό την έννοια ότι, ότι δεν 
ρυθµίζεται στην συµφωνία πλαίσιο συµπληρώνεται από τα προσαρτώµενα σ΄ αυτή 
κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της παρούσας 
συµφωνίας πλαίσιο και συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής : 
 

α. Παράρτηµα «Α΄» :  ∆ιακήρυξη υπ΄ αριθµ. …./….. 
 
β. Παράρτηµα «Β΄» :  Τεχνική προσφορά αναδόχου. 
 
γ. Παράρτηµα «Γ΄» :  Οικονοµική προσφορά αναδόχου. 
 

 

 

Άρθρο 3ο  

Υποχρεώσεις 

 

 1. Σύµφωνα µε τους όρους της Συµφωνίας Πλαίσιο και εντός της ισχύος 

αυτής, η Υπηρεσία µπορεί να υποβάλλει αιτήµατα για την εκτέλεση εργασιών γενικής 
επισκευής Α/Κ ASZ62IR Αφων PZL M – 18B και ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει τις εργασίες των αιτηµάτων, ενώ ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει 
στον ανάδοχο το συµφωνηθέν αντίτιµο, όπως έχει προκύψει µετά την υπογραφή  
εκτελεστικής της συµφωνίας πλαισίο σύµβασης. 
 

  2. Τίποτα σε αυτήν τη Συµφωνία Πλαίσιο δεν υποχρεώνει την Υπηρεσία 

να υποβάλλει αιτήµατα για την εκτέλεση εργασιών γενικής επισκευής Α/Κ. Ένα 
αίτηµα για  για εκτέλεση εργασιών γενικής επισκευής Α/Κ, µε δική της πρωτοβουλία, 
κατόπιν απόφασης, υποβάλει πρόσκληση πος τους συµµετέχοντες στη συµφωνία 
πλαίσιο και ακολούθως µετά τη λήψη προσφορών από αυτούς και τη διενέργεια της 
διαδικασίας µίνι διαγωνισµού (call – offs), υπογραφεί εκτελεστική, της συµφωνίας 
πλαίσιο, σύµβασης.   Η Υπηρεσία υποχρεούται να προβεί στις αντίστοιχες πληρωµές 
σύµφωνα µε το άρθρο ………….. του παρόντος παραρτήµατος. 
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3. Καµία αποζηµίωση ή άλλη χρηµατική καταβολή, δεν δικαιούται ο 

ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ της συµφωνίας πλαίσιο, ιδίως δε 
γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιµοποίησης των συµβατικών υπηρεσιών. 
 
 

Άρθρο 4ο  

Έναρξη και διάρκεια 

 

 1. Η Συµφωνία Πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από τη στιγµή της υπογραφής της 

και είναι έγκυρη για υποβολή αιτηµάτων για την εκτέλεση εργασιών γενικής 
επισκευής Α/Κ µέσω σύναψης εκτελεστικής σύµβασης, για δύο (2) έτη, και 
συγκεκριµένα από  ΧΧ-ΧΧ-201Χ  έως  ΧΧ-ΧΧ-201Χ. 

 2. Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο παραµένουν 

σε πλήρη ισχύ για όλες τις εκτελεστικές συµβάσεις που έχουν υπογραφεί κατά την 
περίοδο ισχύος της Συµφωνίας Πλαίσιο. ∆ηλαδή, µετά τη λήξη της ισχύος της 
Συµφωνίας Πλαίσιο, οποιαδήποτε προγενέστερη σύναψη εκτελεστικής σύµβασης 
που βρίσκεται στη φάση της εκτέλεσης, πρέπει να ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο. 

 

3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της παρούσας στην 

περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων 
είχε στηριχθεί η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ή 
άλλη Υπερκείµενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τις εργασίες γενικής επισκευής Α/Κ  
στην ΠΑ µε οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύµβαση, κλπ) που καλύπτει στο σύνολο ή 
κατά ένα µέρος τις ανάγκες του, µονοµερώς η Υπηρεσία και χωρίς δικαίωµα για 
αποζηµίωση από µέρους του αναδόχου µπορεί να µειώσει τις συµβατικές ποσότητες 
του συµβατικού αντικειµένου µέχρι και του συνόλου αυτών. 

 

4. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της συµφωνίας πλαίσιο, 

προκήρυξη νέου διαγωνισµού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή 
υπαναχώρησης από αυτήν του αναδόχου. 

 

5.  Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση της συµφωνίας πλαίσιο 

επιτρέπεται µόνον εάν νόµος το επιβάλει, ή όροι της διακήρυξης το προβλέπουν. 
 

 

Άρθρο 5ο  

Μεταβίβαση δικαιωµάτων 

 

  1. Ο ανάδοχος δε δύναται να µεταβιβάζει το σύνολο ή µέρος των 

δικαιωµάτων της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο, ή το σύνολο ή µέρος των 
υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
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  2. Επιπλέον, ο ανάδοχος δε δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο την εκτέλεση οποιουδήποτε αιτήµατος εργσιών γενικής επισκευής 
Α/Κ το οποίο έχει υποβληθεί υπό τους όρους της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο 
χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 

Άρθρο 6ο  

Γλώσσα 

 

  Τα Ελληνικά ορίζονται ως η  γλώσσα της Συµφωνίας Πλαίσιο. 

 

Άρθρο 7ο  

Αποδοχή/απόρριψη αιτήµατος για εκτέλεση εργασιών 

γενικής επισκευής 

 

  Η αποδοχή ενός υποβληθέντος αιτήµατος για την εκτέλεση εργασιών γενικής 
επισκευής Α/Κ αποτελεί συµβατική δέσµευση µεταξύ του αγοραστή και του 
αναδόχου, για την υλοποίηση των εργασιών και παράδοση των επισκευασµένων Α/Κ 
και επικυρώνεται µε τη σύναψη εκτελεστικής της συµφωνίας πλαίσιο σύµβασης. Η 
σύµβαση αυτή διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο 
και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στους 
όρους της εν λόγω συµφωνίας. 

 

 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ     ∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 

 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 
 

 

 

Άρθρο 8ο  

Σκοπός και αντικείµενο της Συµφωνίας Πλαίσιο 

 

 1. Σκοπός της Συµφωνίας Πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους 

σύµφωνα µε τους οποίους ο ανάδοχος θα υλοποιεί την εκτέλεση των εργασιών 
γενικής επισκευής Α/Κ θέµατος ύστερα από την ολοκλήρωση του µίνι µειοδοτικού 
διαγωνισµού (στάδιο call – offs) για τις εκτελεστικές της συµφωνίας πλαισίου 
συµβάσεις. Ο διαγωνισµός θα διενεργείται µετά από απόφαση – πρόσκληση της 
Υπηρεσίας προς τους αναδόχους που συµµετέχουν στη συµφωνία πλαίσιο να 
υποβάλουν  σφραγισµένη οικονοµική προσφορά για την εκτέλεση εγασιών γενικής 
επισκευής Α/Κ και επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης.  Η Συµφωνία Πλαίσιο δεν αποτελεί δέσµευση εκ µέρους του αγοραστή 
να υποβάλλει αιτήµατα εκτέλεσης εργασιών γενικής επισκευής. ∆έσµευση θα 
υπάρχει µόνο εάν και εφόσον ο αγοραστής υποβάλει ένα συγκεκριµένο αίτηµα, 
σύµφωνα µε τους όρους της Συµφωνίας Πλαίσιο, µετά τη σύναψη εκτελεστικής της 
συµφωνίας πλαίσιο σύµβασης. 
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 2. Η παρούσα συµφωνία πλαίσιο αφορά στην εκτέλεση εργασιών 

γενικής επισκευής σε συνολικά είκοσι ένα (21) Α/Κ ASZ62IR Αφων PZL M18B, εντός 
του χρόνου ισχύος αυτής, κατόπιν σύναψης δύο (2) εκτελεστικών συµβάσεων. Το 
συνολικό κόστος της δαπάνης σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου 

ανέρχεται σε …………… €.  Συγκεκριµένα, η δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως : 

 
 
 

 
 
 

 3. Η ανωτέρω γενική επισκευή απαλλάσσεται του Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας (ΦΠΑ) σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν.2859/00. 
             

4.       Τα στοιχεία του διαγωνισµού (προκήρυξη, παραρτήµατα και τεύχη 

που τη συνοδεύουν, διευκρινήσεις κατά την διαδικασία διαγωνισµού, πρόσθετες 
πληροφορίες, αποφάσεις, προσφορά αναδόχου κλπ) αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας συµφωνίας πλαίσιο και ενιαίο µε αυτήν κείµενο. Όλα αυτά 
υπογράφονται αναλόγως από τους συµβαλλοµένους και αποτελούν συµβατικά 
στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση των εργασιών της γενικής επισκευής αυτής, οι 
όροι δε που περιέχονται στα ως άνω αλληλοσυµπληρώνονται. 
 

5.  Με την υπογραφή της παρούσας συµφωνίας πλαίσιο 

επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προκύπτουν από 
τα πιο κάτω στοιχεία σε αναφορά µε τις αντίστοιχες παραγράφους της διακήρυξης, ο 
δε ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που 
αναφέρονται στην παρούσα συµφωνία πλαίσιο και στα παραρτήµατα αυτής. 

 

6.  Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την 

παρούσα σύµβαση αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να 
την εφαρµόσει άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να 
προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση για την Υπηρεσία. 
 

 
 

Άρθρο 9ο  

Όροι πληρωµών 

 

1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται µετά από την κάθε 

οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εργασιών γενικής επισκευής των Α/Κ 
(άρθρο 35 παραγρ. 1α  ΚΠ∆), µε βάση την περιγραφή και την τιµή του, όπως 
προσδιορίζεται αναλυτικά από την τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου 
καθώς και την  τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας.  
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ € 

1. Εργασίες γενικής επισκευής Α/Κ  

2. …  

 ΣΥΝΟΛΟ  
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2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής 

αξίας εργασιών γενικής επισκευής των Α/Κ πλέον των τυχόν επιπρόσθετων 
εργασιών (over and above), µετά τηv οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
αυτών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής µε έκπτωση ή 
περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του 

αναδόχου, σύµφωνα µε τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 
           α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
των εργασιών γενικής επισκευής του κάθε Α/Κ ξεχωριστά, στο οποίο και θα 

περιλαµβάνονται : 
 

(1) Τα αναλώσιµα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών γενικής επισκευής. 

 
(2) Τα τυχόν παρελκόµενα ή µείζονα συγκροτήµατα ή 

ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών  γενικής 
επισκευής των Α/Κ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.  

 
(3) Οι τυχόν επιπρόσθετες εργασίες (over and above) 

βάσει των ευρηµάτων που προέκυψαν. 
 

β. Γραµµάτια εισαγωγής (εφόσον απαιτείται) για παρελκόµενα ή 
µείζονα συγκροτήµατα ή ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν στους Α/Κ κατά τη γενική 
επισκευή.  Για τα αναλώσιµα υλικά που αναγράφονται στο πρωτόκολλο, δεν 
απαιτείται η έκδοση γραµµατίων εισαγωγής. 

 
γ. Βεβαίωση γενικής επισκευής εκδιδόµενη από τον ανάδοχο και 

θεωρηµένη αρµοδίως από την ΠΑ. 
 

δ. Τιµολόγιο του αναδόχου. 
 

ε. Πιστοποιητικό φορολογικής Ενηµερότητας του αρµοδίου 
∆ηµόσιου Ταµείου,  δηλαδή βεβαίωση του ότι δεν εκκρεµεί οφειλή εις βάρος του 
αναδόχου. 

 
    στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση 

αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εφόσον το ποσόν που 
πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει  τα  2.934,70 €.  

 

  ζ. Τα έντυπα που προβλέπονται από τη σύµβαση διπλής 
φορολογίας µεταξύ Ελλάδας και της Χώρας µόνιµης εγκατάστασης της εταιρείας (σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπή εταιρεία χωρίς έδρα στην Ελλάδα), 
αρµόδια και ορθά συµπληρωµένα όπως καθορίζεται στην εν λόγω διµερή σύµβαση, 
εφόσον απαιτείται. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων (ε) και (στ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
    
  η. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρµόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε 
άλλο προβλεπόµενο στους όρους της διακήρυξης δικαιολογητικό. 
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3. Χρόνος εξόφλησης : Εντός εξήντα (60) ηµερών από την εποµένη της 

υποβολής του τιµολογίου από τον ανάδοχο. 
 

α. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά 
πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΚΠ∆ (Π∆ 
118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ (αποδεικτικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ). 
 
 
  β. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την 
ηµεροµηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του 
αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος εκδώσει τιµολόγιο ως συνοδευτικό 
φορολογικό στοιχείο του συµβατικού αντικειµένου, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται 
από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  
 
 

 4. Στην παραπάνω τιµή περιλαµβάνονται οι βαρύνουσες τον ανάδοχο 

κρατήσεις ποσοστού 6,2476% για εταιρείες εσωτερικού και   6,1076% για εταιρείες 
εξωτερικού. 
 

Σηµειώνεται ότι, η κράτηση ύψους 0,1076 % (υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων), επί του συνολικού ποσού της σύµβασης, θα παρακρατηθεί 
κατά την πρώτη πληρωµή αυτής.    
 

 5. Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται µε : 

 
  α. Μεταφορικά (αναλόγως του τρόπου παράδοσης), λογιστικά, 
εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι οριστικής ποιοτικής παραλαβής των Α/Κ από 
αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. 
 

β. Με φόρους, δασµούς, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη 
νόµιµη επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν 
πραγµατοποιήσει ο προσφέρων. 
 
  γ. Το ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα δηµοσίευσης του 
διαγωνισµού. 
 

δ. Με κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον 
ανάδοχο. 
 
 

 6. Η πληρωµή – εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις : 

 
  α. Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα 
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση των εργασιών γενικής επισκευής Α/Κ.  
 
  β. Ο ανάδοχος θα έχει προσκοµίσει και τα υπόλοιπα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση δικαιολογητικά. 
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7. Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 

Υπηρεσία καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152/09-05-2013 
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για 
την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» 
(ΦΕΚ Α΄ 107/9-5-2013) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον 
υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του 
επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο 
(2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 
   

  8.      Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται :  
 

  α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή 
του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού. 
 
                             β.  Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς 
και  
 

       γ.  Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 
παραγρ. 7 του Π∆ 118/2007.  Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης 
της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή συµβατικού αντικειµένου µε έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας κλπ). 
  
 

    9.  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε Φόρο Εισοδήµατος 4% για την 

προµήθεια υλικών και 8% για την παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής συµβατικής 
αξίας του αντικειµένου (της συµβατικής αξίας που αποµένει µετά την αφαίρεση των 
κρατήσεων), σύµφωνα µε το άρθρο 64 παραγρ. 2 του Ν. 4172/2013, ενώ οι ανάδοχοι 
εξωτερικού (αλλοδαπές επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν µόνιµη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου κατά την έννοια των διµερών 
συµβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας µεταξύ της Ελλάδας και της χώρας 
µόνιµης εγκατάστασής τους.  Οµοίως παρακρατείται το ποσό που αντιστοιχεί στα 
έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού θέµατος.  
 

10. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις παρακρατούνται από τα δικαιώµατα των 

αναδόχων κατά την οικονοµική τους τακτοποίηση.  Σε ότι αφορά τα έξοδα 
δηµοσίευσης του εν λόγω διαγωνισµού, σηµειώνεται ότι η παρακράτηση 
πραγµατοποιείται κατά την πρώτη πληρωµή σε περίπτωση τµηµατικών 
παραδόσεων/πληρωµών. 

 

11. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωµής του αναδόχου, 

όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως πχ σε µη έγκαιρη παράδοση των 
τιµολογίων, σε λανθασµένη έκδοση αυτών, σε συµβατικές παραβάσεις κλπ ή όταν 
άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη της Υπηρεσίας την προκαλούν. 
 

          12. Οι ανάδοχοι δε δύνανται να απαιτήσουν οποιοδήποτε ποσό επιπλέον 

των καθοριζοµένων στη συµφωνία πλαίσιο. 
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           13.      Η διαχείριση των επιπρόσθετων εργασιών (OVER AND ABOVE) 

θα γίνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο υποβολής προσφοράς κοστολόγησης 
απαιτούµενων εργατοωρών – υλικών ανά περίπτωση και σύµφωνα µε το κόστος 
εργατοώρας πρόσθετων εργασιών, το οποίο ανέρχεται σε  ................ ευρώ (€). 
 

  14.     Παρέχεται στην Υπηρεσία η δυνατότητα αυξοµείωσης των 

ποσοτήτων των εργασιών γενικής επισκευής Α/Κ κατά τα προβλεπόµενα από το 
άρθρο 21 περίπτωση (α) του Π∆ 118/2007. Η αυξοµείωση δεν θα έχει καµία 
επίδραση στην τιµή και στους υπόλοιπους όρους της γενικής επισκευής. 

 

   15.        Ο καταλογισµός της δαπάνης θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις 

προϋπολογισµού εξόδων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ των ετών που θα επιβαρυνθούν από τις 
εκτελεστικές συµβάσεις που θα υπογραφούν µε βάση τη συµφωνία πλαίσιο, επί ΚΑΕ 
0863, του Ειδικού Φορέα 11 – 430. 
 

 

Άρθρο 10ο  

Κήρυξη  Αναδόχου ως Εκπτώτου  
 
 

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, µέσα στην προθεσµία που του 

ορίστηκε, vα υπογράψει τη σχετική συµφωνία πλαίσιο, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoµά του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει απ΄ αυτήν, µε απόφαση του έχοντα την οικονοµική εξουσία, 
ύστερα από γvωµoδότηση του αρµόδιου συλλογικού oργάvoυ. Επίσης ο ανάδοχος 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, µε απόφαση του έχοντα την οικονοµική εξουσία, 

ύστερα από γvωµoδότηση του αρµόδιου συλλογικού oργάvoυ, εφόσον : 

 
 α. ∆εν κατέθεσε προσφορά για σύναψη εκτελεστικής σύµβασης 

κατόπιν πρόσκλησης του προς αυτό µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

β.  ∆εν προσήλθε για την υπογραφή της εκτελεστικής  σύµβασης 
που του ανατέθηκε σε συνέχεια διαγωνισµού που διενεργήθηκε σύµφωνα µε την 
παρούσα Συµφωνία Πλαίσιο (στάδιο call – off).  

 

 2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την 

ανάθεση ή τη συµφωνία πλαίσιο ή τις εκτελεστικές συµβάσεις, επιβάλλονται, µε 
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (επιτροπή διαγωνισµού 
σύναψης της Συµφωνίας Πλαίσιο), το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο 

προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 

  α. Εκτέλεση γενικής επισκευής Α/Κ σε βάρος του εκπτώτου 
αναδόχου, είτε από τους υπόλοιπους  αναδόχους που συµµετέχουν στη συµφωνία 
πλαίσιο, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν  οι 
προϋποθέσεις  του άρθρου 22 του Π∆ 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση 
προκαλούµενη  ζηµία του δηµοσίου ή το τυχόν  διαφέρον  που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου.  Ο καταλογισµός αυτός γίνεται 
ακόµη και στην περίπτωση  που δεν πραγµατοποιείται  νέα εκτέλεση εργασιών 
γενικής επισκευής, κατά τα παραπάνω οριζόµενα.  
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Στην περίπτωση  αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται  µε βάση 
κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµόδιου  και µε  βάση τις αρχές της καλής πίστης 
και των συναλλακτικών ηθών. 

 
β.  Κατάπτωση ολική ή µερική της τυχόν εγγύησης συµµετοχής ή 

καλής εκτέλεσης της συµφωνίας πλαίσιο, ή καλής εκτέλεσης των εκτελεστικών 
συµβάσεων, κατά περίπτωση. 
 

  γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το 
σύνολο των προµηθειών  των φορέων, που αναφέρονται  στο πεδίο  εφαρµογής  του                 
Ν.  2286/95.  Ο αποκλεισµός σε οποιαδήποτε περίπτωση  πραγµατοποιείται  µόνο 
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

 

δ. Καταλογισµός στον ανάδοχο ποσού ίσου µε το 10%  της αξίας 
των εργασιών γενικής επισκευή για τις οποίες κηρύχθηκε  έκπτωτος  όταν του 
δόθηκε  το δικαίωµα  να παραδώσει τις εργασίες µέχρι την προηγούµενη  της 
ηµεροµηνίας  διενέργειας του διαγωνισµού,  ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση  
του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή  και τα αναφερόµενα 
στην παραγρ. 2 του άρθρου 32 του Π∆ 118/07. 

 

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

 

 3. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την εκτελεστική 

σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν  
παρέδωσε ή αντικατέστησε τις εργασίες γενικής επισκευής εντός του προβλεπόµενου 
χρόνου ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.  

 

4. H Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως εν όλω ή εν 

µέρει κατά την κρίση του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της συµφωνίας 
πλαίσιο εν όλω ή εν µέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόµενο κάθε άλλου νοµίµου 

δικαιώµατός του, στην περίπτωση που : 

 
α. δεν εκτελέσει ο ανάδοχος τα συµφωνηθέντα στα προηγούµενα 

άρθρα. 
 
β. δεν τηρήσει ο ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της παρούσας 

συµφωνίας πλαίσιο  και της σχετικής διακήρυξης, τούτων θεωρουµένων όλων 
ουσιωδών. 

 
γ. ο ανάδοχος αποδεδειγµένα εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει 

την γενική επισκευή υπεργολαβικά, χωρίς να έχει προηγηθεί συµφωνία µε την 
Υπηρεσία. 
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δ. ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 

 
 

5. Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 
καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η 
επιβολή των προαναφερόµενων ποινικών ρητρών, διατηρουµένου του δικαιώµατος 
καταλογισµού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιµής, άλλων πρόσθετων 
δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της 
συγκεκριµένης γενικής επισκευής, µε βάση την απόφαση της Υπηρεσίας σε άλλο 
ανάδοχο. Περαιτέρω η Υπηρεσία δικαιούται να αναστείλει την καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία πλαίσιο 
προς τον ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

 
 

6. Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιµοποιήσει 
κατά την γενική επισκευή των Α/Κ δεν έχουν καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας µε την Υπηρεσία, οι δε µισθοί, ηµεροµίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες 
αµοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος 
έναντι αυτών µε τους οποίους συνδέεται µε εργασιακή ή άλλη σχέση. 

 
 

7. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζηµιές και 
δαπάνες του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων µέσων κατά του 
σχετικού  διαγωνισµού. 

 
 

   8.      Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή την συµφωνία πλαίσιο ή τις εκτελεστικές συµβάσεις,, όταν : 

   
       α.  Η συµφωνία πλαίσιο ή οι εκτελεστικές συµβάσεις, δεν 
υπογράφτηκαν µε ευθύνη της Υπηρεσίας. 

 
       β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
 

9. Με τηv απόφαση κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου από τη 

συµφωνία πλαίσιο ή και τις εκτελεστικές συµβάσεις µπορεί vα του παρασχεθεί η 
δυνατότητα ολοκλήρωσης των εργσιών γενικής επισκευής και παράδοσης των Α/Κ 
µέχρι τηv πρoηγoύµεvη της ηµερoµηvίας διενέργειας τoυ διαγωvισµoύ που γίνεται σε 
βάρος τoυ, πέραν της oπoίας oυδεµία αποδοχή εργασιών γενικής επισκευής γίνεται 
δεκτή. 
 
 

          10. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Π∆ 118/07, o 

ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Υπηρεσίας από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της συµφωνίας πλαίσιο ή και 
των εκτελεστικών συµβάσεων. 
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Άρθρο 11ο  

Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου 
 
   

1. Σε περίπτωση που οι εργασίες γενικής επισκευής Α/Κ παραδοθούν ή 

αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε  µε 
τυχόν µετάθεση  και µέχρι λήξης  του χρόνου  της παράτασης  που χορηγήθηκε, 
σύµφωνα  µε το άρθρο 26 του Π∆ 118/07, επιβάλλεται, εκτός  των τυχόν 
προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως 

εξής : 
 

 
  α. Για καθυστέρηση  που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα  που 
δεν υπερβαίνει  το ¼    του  µέγιστου προβλεπόµενου  από το άρθρο 26  του Π∆ 
118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστού  1% επί  της  συµβατικής αξίας  των 
εργασιών της γενικής επισκευής που παραδόθηκαν  εκπρόθεσµα. 
 
  β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται  σε χρονικό διάστηµα από 
το  ¼  µέχρι το ½  του µέγιστου  προβλεποµένου  από το άρθρο 26 του Π∆ 
118/07  χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας  των εργασιών 
της γενικής επισκευής που παραδόθηκαν  εκπρόθεσµα. 
 
 
 
     Εάν  κατά  τον υπολογισµό του χρόνου  παράτασης, των περιπτώσεων α. και β. 
προκύπτει  κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
 
  γ. Για καθυστέρηση  που υπερβαίνει το παραπάνω  ½, ποσοστό  
5%  επί της  συµβατικής  αξίας  των εργασιών της γενικής επισκευής που 
παραδόθηκαν  εκπρόθεσµα. 
 

 2. Τα παραπάνω,  κατά περίπτωση, ποσοστά  προστίµων  

υπολογίζονται  επί της συµβατικής αξίας  των εκπρόθεσµα  παραδοθέντων εργασιών 
γενικής επισκευής. Σε περίπτωση  που οι εργασίες γενικής επισκευής Α/Κ που 
παραδόθηκαν  εκπρόθεσµα  επηρεάζουν  τη χρησιµοποίηση των Α/Κ από γενική 
επισκευή που παραδόθηκαν  εµπρόθεσµα,  το πρόστιµο υπολογίζεται  επί της 
συµβατικής  αξίας της ποσότητας εργασιών αυτών. 
 

 3. Εφόσον  µε την απόφαση  κήρυξης  αναδόχου εκπτώτου, παρέχεται 
σ΄ αυτόν  η δυνατότητα  να παραδώσει τις εργασίες γενικής επισκευής Α/Κ µέχρι την  
προηγούµενη  της ηµεροµηνίας  διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισµού, 
επιβάλλεται  συνολικά  πρόστιµο  για εκπρόθεσµη  παράδοση  ίσο µε ποσοστό  10% 
επί της συµβατικής τιµής,  ανεξάρτητα  από την ηµεροµηνία παράδοσης  µέσα στο 
παρεχόµενο  χρονικό διάστηµα.  
 
 
Στην περίπτωση   αυτή, ισχύουν  και τα αναφερόµενα  στην προηγούµενη 
παράγραφο.  Εάν ο έκπτωτος  παραδώσει  τις εργασίες γενικής επισκευής Α/Κ,  ο εις 
βάρος του διαγωνισµός  ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση  του 
αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου  για τη διοίκηση  του φορέα  οργάνου, ύστερα 
από την οριστική παραλαβή των εργασιών. 
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 4. Κατά τον υπολογισµό  του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης 

παράδοσης ή αντικατάστασης των εργασιών γενικής επισκευής Α/Κ, µε απόφαση του 
αρµόδιου Υπουργού  του αρµόδιου για τη διοίκηση του  φορέα οργάνου, ύστερα  από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,  δεν λαµβάνεται υπόψη  ο χρόνος  που 
παρήλθε  πέραν  του ευλόγου, κατά  τα διάφορα στάδια  των διαδικασιών, για τον 
οποίο δεν ευθύνεται  ο ανάδοχος και µετατίθεται  αντίστοιχα  ο χρόνος  παράδοσης. 
 

 5. Εφόσον  ο ανάδοχος  έχει λάβει προκαταβολή,  εκτός από το 

προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί 
του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη  της λήξης του 
συµβατικού ή µετατεθέντος  χρόνου  παράδοσης, µέχρι  την προσκόµιση του 
συµβατικού ανατικειµένου, µε το  ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του 
τόκου  υπερηµερίας. 
 

 6. Η είσπραξη του προστίµου  και των τόκων υπερηµερίας επί της  

προκαταβολής,  γίνεται µε παρακράτηση  από όσα έχει να λαµβάνει ο  ανάδοχος ή 
σε περίπτωση  ανεπάρκειας  ή έλλειψης αυτών, µε ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης  και προκαταβολής  αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 
καταθέσει το απαιτούµενο  ποσό. 
 

 7. Σε περίπτωση ένωσης  αναδόχων το πρόστιµο  και οι τόκοι  
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

 

8. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία µετά 

από προηγούµενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για 
κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου που να διαπιστώνει κατά τρόπο 
επαρκή την παράβαση. 
 

9. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίµων, η επιτροπή 

ελέγχου συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δική της 
πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Μονάδας, είτε ύστερα από 
έγγραφη ή προφορική επισήµανση της παράβασης από τµήµατα της Υπηρεσίας. 

 

           10. Οι παραπάνω επιβαλλόµενες κυρώσεις επιβάλλονται ανεξαρτήτως 

της άσκησης ποινικής δίωξης κατά του αναδόχου, εάν η παράβασή του να αποτελεί 
και αξιόποινο αδίκηµα. 
 
 

 

Άρθρο 12ο  

Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 
 
 

 1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη συµφωνία πλαίσιο  

όταν : 

 
α. Οι εργασίες γενικής επισκευής Α/Κ δεν παραδόθηκαν ή 

αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του ∆ηµοσίου. 
 

       β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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 2. Κανένα εµπλεκόµενο µέρος δε θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις 

του όπως προκύπτουν από τη Συµφωνία Πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων αυτών εµποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, η οποία 
προκύπτει µετά από την ηµεροµηνία της υπογραφής της Συµφωνίας Πλαίσιο από τα 
δύο µέρη. 
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "ανωτέρα βία" αναφέρεται σε 
γεγονότα όπως απεργίες (εκτός εάν αυτές περιορίζονται στους εργαζόµενους του 
αναδόχου), καταλήψεις ή άλλες εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες, πολέµους 
κηρυγµένους ή µη, αποκλεισµούς, εξεγέρσεις, τροµοκρατικές ενέργειες, επιδηµίες, 
κατολισθήσεις, σεισµούς, καταιγίδες, κεραυνούς, πληµµύρες,  εµφύλιες διαταραχές, 
εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα συµβάντα που είναι πέραν από τον 
έλεγχο των εµπλεκόµενων µερών και τα οποία συµβαίνουν στην επικράτεια της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στην οποία η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο ή 
στον τόπο εγκατάστασης του αναδόχου και τα οποία δε δύναται να αντιµετωπιστούν 
από κανένα από τα µέρη µε τη δέουσα επιµέλεια. 

 

 3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκοµίσει τέτοια 
στοιχεία στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί τη συνδροµή λόγω ανωτέρας βίας 
για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων.  Εφόσον τα γεγονότα είναι 
διαρκή, ο ανάδοχος πρέπει να τα αναφέρει µέσα στην ίδια προθεσµία την έναρξη  και 
λήξη τους.  
 
 
 

Άρθρο  13ο 

Απόρριψη Συµβατικών Εργασιών – Αντικατάσταση 
 
 

 1. Σε περίπτωση  οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της 

συµβατικής  ποσότητας των εργασιών γενικής επισκευής Α/Κ, µε απόφαση  του 
αρµόδιου  Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση  του φορέα οργάνου, ύστερα 
από  γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί  να εγκρίνεται  αντικατάστασή της 
µε άλλη, που να είναι σύµφωνη  µε τους όρους  της συµφωνίας πλαίσιο, µέσα σε 
τακτή προθεσµία που ορίζεται  από την απόφαση  αυτή. Η προθεσµία αυτή  δεν 
µπορεί  να είναι µεγαλύτερη  του  ¼ του συνολικού συµβατικού  χρόνου  ή  του ½  
αυτού, όταν  ο συµβατικός  χρόνος  δεν είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, 
σε περίπτωση  που η αντικατάσταση  γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου,  ο 
δε ανάδοχος  θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται  σε κυρώσεις, λόγω 
εκπρόθεσµης  παράδοσης.  
Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις εργασίες γενικής επισκευής που 
απορρίφθηκαν  µέσα  στην προθεσµία  που του τάχθηκε  και εφόσον  έχει λήξει  ο 
συµβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος και υπόκειται  στις προβλεπόµενες 
κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται  προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίησή της, για την παραλαβή  των απορριφθέντων  υλικών. Εάν η παραλαβή 
γίνει µετά  την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών, επιβάλλεται  πρόστιµο 
στον ανάδοχο   10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας.  
 
(Οι όροι που ακολουθούν στο παρόν άρθρο θα τροποποιηθούν σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις της κατακυρωτικής απόφασης)…………………. 
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Επίσης,  δεν επιστρέφονται οι απορριφθέντες εργασίες πριν την παραλαβή των νέων 
εργασιών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, ή τη λήξη  της προθεσµίας για την  
παράδοσή τους. Το παραπάνω  πρόστιµο του 10%  επιβάλλεται  και στην περίπτωση 
αυτή.  Μετά την παρέλευση  του εικοσαηµέρου  και  εφόσον δεν παραληφθούν  τα 
υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά  την κρίση 
του φορέα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
 

 2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την  

προσκόµιση  ίσης ποσότητας  µε την  απορριφθείσα και αφού  παραληφθεί  οριστικά. 
Στην περίπτωση  αυτή ο ανάδοχος  υποχρεούται  να παραλάβει  την ποσότητα που 
απορρίφθηκε  και αντικαταστάθηκε  µέσα σε  20 ηµέρες από την ηµεροµηνία της 
οριστικής  παραλαβής της νέας  ποσότητας. Η προθεσµία αυτή  µπορεί  να παραταθεί  
ύστερα από αίτηµα  του αναδόχου,  που θα  υποβληθεί  απαραίτητα  πέντε (5) ηµέρες  
τουλάχιστον πριν  από την εκπνοή της, µε απόφαση  του αρµόδιου  Υπουργού  ή του 
αρµόδιου  για τη διοίκηση φορέα οργάνου  µε την οποία  και επιβάλλεται πρόστιµο σε 
ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας  της συγκεκριµένης ποσότητας.  Εάν 
παρέλθει  η προθεσµία αυτή  και η παράταση που τυχόν  χορηγηθεί  και ο ανάδοχος  
δεν  παρέλαβε  την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας  µπορεί  να προβεί  στην 
καταστροφή  ή εκποίηση  της ποσότητας  αυτής,  κατά τα ισχύοντα. 
 

 3. Με απόφαση  του αρµόδιου  Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση  

του φορέα οργάνου, ύστερα  από γνωµοδότηση  του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 
εγκριθεί  η επιστροφή  στον ανάδοχο των υλικών  που απορρίφθηκαν  πριν από την 
αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο ανάδοχος  να καταθέσει  χρηµατική 
εγγύηση  που να καλύπτει  την τυχόν  καταβληθείσα  αξία  της ποσότητας  που 
απορρίφθηκε. 

 
 
 

Άρθρο 14ο  
 

Αποζηµίωση εκ µέρους του αναδόχου 
            
 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργσιών της γενικής επισκευής και των υποχρεώσεων του σύµφωνα 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο, και σε κάθε στιγµή στο 
εξής, να αποζηµιώνει την Υπηρεσία πλήρως και αποτελεσµατικά, για ζηµιές ή/και 
δαπάνες, ή/και έξοδα συµπεριλαµβανοµένων και των δικαστικών εξόδων, ή/και 
εξόδων τα οποία η Υπηρεσία  µπορεί να επωµιστεί ή/και να επιβαρυνθεί ή/και να 
καταβάλει σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος, είτε σε σχέση µε οποιαδήποτε ενέργεια ή/και 
διαδικασία ή/και δίωξη ή/και απαίτηση που στρέφεται κατά της Υπηρεσίας από 
οποιοδήποτε τρίτο µέρος, σαν αποτέλεσµα οποιασδήποτε παράνοµης πράξης ή/και 
παράλειψης ή /και αµέλειας ή/και αθέτησης της συµφωνίας πλαίσιο και των 
εκτελεστικών συµβάσεων ή/και παραβίασης του δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας 
ή/και ευρεσιτεχνίας, από την πλευρά του αναδόχου ή/και των εργαζοµένων ή/και 
αντιπροσώπων ή/και συνεργατών του, σε σχέση µε : 

 

α. σωµατικές βλάβες, (συµπεριλαµβανοµένων βλαβών που 
απέβησαν θανατηφόρες), και/ή 
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β. οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία της ακίνητης και κινητής 

περιουσίας της Υπηρεσίας, ∆ηµοσίου, οποιασδήποτε Αρµόδιας Αρχής και των 
σχετικών αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων αυτής. 

 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα, να υπερασπίζεται τις 

ενέργειες που προκύπτουν από παραβάσεις ή επικλήσεις ή εµπορικά µυστικά και να 
αποζηµιώνει την Υπηρεσία για όλες τις ζηµίες, έξοδα, τέλη και δαπάνες που 
αναλαµβάνουν στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών που πραγµατοποιούνται από ή 
λόγω της παράβασης ή την προβαλλόµενη παράβαση της επιστολής ευρεσιτεχνίας, 
σχεδίου ή του δικαιώµατος της διανοητικής ιδιοκτησίας, ως συνεπεία της 
εξουσιοδοτηµένης χρήσης της εκτέλεσης των εργασιών γενικής επισκευής που 

παρέχονται από τον ανάδοχο, υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

 

• Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει έγκαιρα να ενηµερώνει γραπτώς τον ανάδοχο για 
οποιαδήποτε παράβαση είναι εις γνώσιν της. 

• Η Υπηρεσία δεν πρέπει να προβεί σε καµία παραδοχή πριν από τη γραπτή 
συγκατάθεση του αναδόχου. 

• Η Υπηρεσία, µετά από αίτηµα του αναδόχου, υποχρεούται να επιτρέψει στον 
ανάδοχο να εισέλθει σε διαπραγµατεύσεις ή σε δικαστική διαµάχη ή/και σε 
διακανονισµό για οποιοδήποτε αίτηµα και να παρέχουν στον ανάδοχο κάθε 
λογική βοήθεια. Τα έξοδα που υποβάλλονται ή  ανακτώνται σε σχέση µε αυτές 
τις διαπραγµατεύσεις, δικαστική διαµάχη ή διακανονισµό αιτήµατος θα 
βαρύνουν τον ή θα ανακτώνται  από τον ανάδοχο. 

Αν οποιαδήποτε στιγµή υπάρχει ισχυρισµός της παράβασης των επιστολών 
ευρεσιτεχνίας, σχεδίου ή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση µε τα 
προϊόντα, ή εάν κατά την γνώµη του αναδόχου ένας τέτοιος ισχυρισµός είναι πιθανό 
να γίνει, ο ανάδοχος δύναται να ανακοινώσει την πρόθεση του προς την Υπηρεσία 
και µε δικά του έξοδα να τροποποιήσει την εκτέλεση των εργασιών γενικής επισκευής 
Α/Κ, ή µέρος αυτών, ούτως ώστε να αποφευχθεί µια τέτοια παράβαση, υπό την 
προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και αντικατάσταση θα οδηγήσει σε 
ισοδύναµες ή βελτιωµένα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα «……΄». 
Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει/απορρίψει τις εν λόγω 
τροποποιήσεις ή/και αντικαταστάσεις κατά την κρίση της. 

 

 

Άρθρο 15ο  

Εγγυοδοσία 
 
 

 1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας συµφωνίας πλαίσιο, oι  
ανάδοχοι κατέθεσαν τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές, που καλύπτουν ποσό ίσο µε 

ποσοστό 0,5% επί της συvoλικής αξίας της παρούσας συµφωνίας : 

  α. Υπ΄ αριθµ. ............................................................................... 
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ............................................................................, 
ποσού ..................................................... 

  β. Υπ΄ αριθµ. ............................................................................... 
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ............................................................................, 
ποσού ..................................................... 
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Υπόψη εγγυητικές επιστολές θα αποδεσµεύονται ισόποσα και αναλογικά κατά 
συµβατικό έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας [Σύµφωνα µε το άρθρο 
157  παραγρ. 1β του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/08-08-14)]. 

 

2. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου, την εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των 
συµβαλλοµένων και εφόσον κατατεθεί η τυχόν απαιτούµενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας για το συµβατικό αντικείµενο.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 

3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα συναφώς αναφερόµενα στην διακήρυξη 

του προηγηθέντος διαγωνισµού και στο άρθρο 25 του Π∆118/07. 

 

4. Με την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης των εκάστοτε 

εκτελεστικών συµβάσεων γίνεται κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας 
των εργασιών γενικής επισκευής Α/Κ ποσοστού 3% της καθαρής αξίας του 
συµβατικού αντικειµένου και χρονικής διάρκειας µεγαλύτερης κατά τρεις µήνες από 
το χρόνο της  παρεχόµενης  εγγύησης. 
 
 
 

M Ε Ρ Ο Σ    Τ Ρ Ι Τ Ο 

                                          

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ι    Ο Ρ Ο Ι 
 

Άρθρο 16ο  

Τεχνική Προδιαγραφή – Απαιτήσεις Υπηρεσίας 
 
 
 

(Οι όροι που ακολουθούν στο παρόν άρθρο θα τροποποιηθούν σύµφωνα 
µε την τεχνική προσφορά του αναδόχου και τις προβλέψεις της 
κατακυρωτικής απόφασης). 

Ενδεικτικά : 

 

1. Η Γενική Επισκευή θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 

τελευταία αναθεώρηση της τεχνικής βιβλιογραφίας του κατασκευαστή του Α/Κ (WT62 
– 139.01 ASZ – 62IR M18 General Overhaul Instructions και WT – 62.96.02, 
Revision 17 Dec. 2008). 

 

     2.  Προκειµένου η ΠΑ να διασφαλίσει την τεχνική επάρκεια του 

αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στα στοιχεία Α.1, Γ.1 
και Γ.3 της Τεχνικής Προδιαγραφής (παράρτηµα «Γ΄» της διακήρυξης), τα 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που απαιτούνται κατά περίπτωση από έναν 

ανάδοχο, είναι : 

 

 α.  Αν ο ανάδοχος είναι ο ΟΕΜ (Original Equipment 
Manufacturer), δεν απαιτείται προσκόµιση πιστοποιητικών. 
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   β.  ∆ιαφορετικά, αν ο ανάδοχος είναι πιστοποιηµένος από FAA, 
JAA, EASA, TCAA, απαιτείται η προσκόµιση της πιστοποίησης του αντίστοιχου 
οργανισµού / υπηρεσίας, όπως FAA FORM 8130 – 4 (Export Certificate of 
Airworthiness) ή FAA – PMA ή JAA FORM 1 ή EASA FORM 1 ή ισοδύναµο. 

 

   γ. ∆ιαφορετικά, αν ο ανάδοχος είναι πιστοποιηµένος / 
εξουσιοδοτηµένος από τον ΟΕΜ (OEM Certified / Verified ή ΟΕΜ Authorized Service 
Center), απαιτείται η προσκόµιση της σχετικής πιστοποίησης / εξουσιοδότησης από 
τον ΟΕΜ. Πιστοποίηση εµπορικού αντιπρόσωπου / εκπροσώπου ή BROKER ή 
STOCKIST (όχι κατασκευαστή), δεν θα γίνεται σε καµία περίπτωση δεκτή. 

 

   δ.  ∆ιαφορετικά, απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό 
Κρατικής ∆ιασφάλισης Ποιότητας – Κ∆Π (Governmental Quality Assurance – GQA), 
σύµφωνα µε τα εν ισχύ νατοϊκά πρότυπα (STANAG 4107 και AQAP). Ειδικότερα, για 
αναδόχους εσωτερικού, ήτοι εγχώριας βιοµηχανίας (Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, 
νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά), απαιτείται να έχει εφαρµοστεί ο ισχύων 
Κανονισµός Κ∆Π του ΥΕΘΑ. Για αναδόχους εξωτερικού, απαιτείται CoC 
προσυπογραµµένο από την αρµόδια, για τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας, Κρατική 
Υπηρεσία της χώρας του αναδόχου. 

 

 3.  Στην περίπτωση που είναι δυνατή η επιλογή µεταξύ διαφορετικών 

ισοδύναµων πιστοποιητικών, θα πρέπει να συγκεκριµενοποιούνται από τον ανάδοχο 
τα πιστοποιητικά που προτίθεται να προσκοµίσει. 

 4.  Τα µείζονα υποσυγκροτήµατα (LRUs) και τα ανταλλακτικά (spare 

parts) που θα τοποθετηθούν στους Α/Κ δύνανται να είναι καινούργια ή αµεταχείριστα 
ή επισκευασµένα δι΄ ανταλλαγής (standard exchange), σε κάθε περίπτωση όµως του 
γνήσιου κατασκευαστή αυτών – ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer) ή 
εξουσιοδοτηµένου από τον OEM κατασκευαστή (ΟΕΜ Certified / Verified). Τα LRUs / 
spare parts θα πρέπει να συνοδεύονται από CοC των OEM ή OEM Certified / 
Verified, ή να είναι πιστοποιηµένα µέσω FAA, JAA, EASA ή TCCA και να έχουν 
καταστεί αξιοπλόιµα διεθνώς και ως εµπορικού τύπου. Στις περιπτώσεις αυτές δεν 
απαιτείται προσυπογραφή των CoC από αρµόδια κρατική υπηρεσία του 
κατασκευαστή.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του τους φορείς 
που του παρέχουν τα πιστοποιητικά των LRUs / spare parts. Πιστοποιητικά 
εµπορικών αντιπρόσωπων / εκπροσώπων ή BROKER ή STOCKIST (όχι 
κατασκευαστών), δεν θα γίνονται σε καµία περίπτωση δεκτά. Αν ο ΟΕΜ ενός υλικού 
δεν περιέχεται στο Illustrated Parts Catalog της Τεχνικής Βιβλιογραφίας του Α/Κ ή 
ενός LRU, λόγω καταχώρησης του υλικού µε Ρ/Ν του κατασκευαστή του Α/Κ ή του 
LRU, η απόφαση χαρακτηρισµού ως ΟΕΜ ενός κατασκευαστή, λαµβάνεται από τη 
∆κση. 

 5.  Όλα τα LRUs / spare parts που απαιτείται να αντικατασταθούν, θα 

είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα τεχνική βιβλιογραφία του Α/Κ. Τα CoC µπορούν να 
αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα LRUs / spare parts (οµοειδή ή µη), µε την 
προϋπόθεση ότι κάθε υλικό αναγνωρίζεται και περιγράφεται αναλυτικά στο CoC. 
Κάθε CoC θα φέρει αναγραµµένους, µεταξύ άλλων, τους κωδικούς αριθµούς των 
κατασκευαστών των υλικών, καθώς και την εγγύηση του αναδόχου, σύµφωνα µε το 
στοιχείο Ε.1 της Τεχνικής Προδιαγραφής (παράρτηµα «Γ΄» της διακήρυξης). Τα CoC 
θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα. Ο αριθµός των επικυρωµένων 
αντιγράφων θα καθορίζεται αναλόγως των αναγκών της ΠΑ όπως απορρέουν από 
τις διαδικασίες παραλαβών.  
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 6.  Τα υλικά που περιέχουν ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως 

επικίνδυνες, ή παρασκευάσµατα που δεν είναι ταξινοµηµένα ως επικίνδυνα αλλά 
περιέχουν µία ουσία επικίνδυνη για την υγεία ή το περιβάλλον (κόλες, καθαριστικά, 
κτλ), θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας 
(Material Safety Data Sheet – MSDS) του υλικού, καθώς και µε έγγραφη 
διαβεβαίωση του αναδόχου για την ανάληψη της υποχρέωσης ενηµέρωσης της ΠΑ 
επί οποιασδήποτε αναθεώρησης των στοιχείων του MSDS σε διάστηµα έως και 
δώδεκα (12) µήνες µετά την παράδοση των υλικών. 

 

 7.  Ο ανάδοχος θα παραδίδει τους Α/Κ συνοδευόµενους από τα κάτωθι : 

 

   α.  Για κάθε µείζον υποσυγκρότηµα (LRU) και ανταλλακτικό (spare 
part) που θα τοποθετηθεί καινούργιο ή µεταχειρισµένο επί των Α/Κ, τα πιστοποιητικά 
που περιγράφονται στα στοιχεία Β4, Β.6 και Β.7 της Τεχνικής Προδιαγραφής 
(παράρτηµα «Γ΄» της διακήρυξης). 

 

   β.  Μητρώο (Log Book) πλήρως συµπληρωµένο. 

 

   γ.  Αναφορά αποσυναρµολόγησης – ευρηµάτων (Strip & 
Investigation ή Maintenance Report), σύµφωνα µε πρότυπο EASA Part 145 ή 
ισοδύναµο. 

   δ.  Πιστοποιητικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών 
συντήρησης (Certificate Release to Service – CRS), σύµφωνα µε πρότυπο EASA 
Part 145 ή ισοδύναµο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εµπίπτει στην περίπτωση δ 
του στοιχείου Β.3 (παράρτηµα «Γ΄» της διακήρυξης), απαιτείται το CoC / CRS να 
είναι προσυπογραµµένο από την αρµόδια, για τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας, Κρατική 
Υπηρεσία της χώρας του αναδόχου. 

 

 8.  Πέραν των προβλεποµένων εργασιών του στοιχείου Α.1 της Τεχνικής 

Προδιαγραφής (παράρτηµα «Γ΄» της διακήρυξης), δύναται να εκτελεστούν και 
επιπρόσθετες εργασίες (Over and Above), βάσει των ευρηµάτων που θα 
προκύψουν. Η διαχείριση των επιπρόσθετων εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τη 
µέθοδο υποβολής προσφοράς κοστολόγησης απαιτούµενων εργατοωρών – υλικών 
ανά περίπτωση και σύµφωνα µε το κόστος εργατοώρας επιπρόσθετων εργασιών. Οι 
εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για αποκατάσταση των ευρηµάτων 
που θα αποκαλύψει η γενόµενη επιθεώρηση, θα γνωστοποιηθούν από τον ανάδοχο 
(εργατοώρες – ανάλυση κόστους – επίπτωση στο χρόνο παράδοσης), προκειµένου η 
∆κση να εγκρίνει την εκτέλεσή τους και το κόστος αυτών. Σε περίπτωση που 
απαιτείται επιπλέον χρόνος, πέραν των δέκα (10) ηµερών, για την έγκριση των εν 
λόγω εργασιών, αυτός θα προσµετρείται στο χρόνο παράδοσης. Για την 
αποκατάσταση παρατηρήσεων για τις οποίες απαιτείται αντικατάσταση 
παρελκόµενων ή µειζόνων συγκροτηµάτων (LRU, LRC, LRI) ή ανταλλακτικών (spare 
parts), είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΠΑ να τα παρέχει ή να ζητήσει την 
προµήθειά τους από τον ανάδοχο. 
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 9.  Η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών (Over and Above) για τη θεραπεία 

ευρηµάτων που θα προκύψουν κατά τη Γενική Επισκευή, θα αποτελέσει 
επιπρόσθετο και εκ των υστέρων τιµολογηµένο κόστος, το οποίο θα υπολογιστεί 
βάσει σαφώς καθορισµένου κόστους ανά εργατοώρα, το οποίο κόστος απαρέγκλιτα 
θα αναφέρεται σαφώς στην οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

 10.  Τυχόν απαίτηση εφαρµογής τροποποιήσεων που θα ανακύψουν 

µέχρι την ένταξη κάθε Α/Κ στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, θα θεωρηθούν ως 
απαίτηση εκτέλεσης εργασιών Over and Above, στο πλαίσιο των στοιχείων Γ.1 και 
Γ.2. της Τεχνικής Προδιαγραφής (παράρτηµα «Γ΄» της διακήρυξης). 

 11.  Ο  ανάδοχος θα παρέχει αδαπάνως, εντός της προσφερόµενης τιµής, 

όλα τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για την εκτέλεση της Γενικής Επισκευής. 

 12.  Ο  ανάδοχος, κατόπιν αίτησης της ΠΑ, αποδέχεται την παρουσία 

εκπροσώπου στις εγκαταστάσεις του, µετά την αποσυναρµολόγηση και κατά την 
αξιολόγηση των ευρηµάτων των επιµέρους συγκροτηµάτων του Α/Κ, ο οποίος θα 
λειτουργεί και ως σύνδεσµος µεταξύ των δύο µερών. 

 13.  Η εγγύηση καλής λειτουργίας των Α/Κ (υποχρεωτικά),  δεν θα είναι 
µικρότερη από 200 ώρες λειτουργίας. 

 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ    Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο 

 
 

Ο Ρ Ο Ι    Π Α Ρ Α ∆ Ο Σ Η Σ – Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ 
 
 
 

Άρθρο 17ο  

Παράδοση – Παραλαβή  

 

1. Με την αποδοχή ενός αιτήµατος εκτέλεσης εργασιών γενικής 

επισκευής Α/Κ, ο ανάδοχος υποχρεούται  σε κάθε περίπτωση να παραδίδει ττις 
εργασίες γενικής επισκευής των Α/Κ σύµφωνα µε τους όρους της εκτελεστικής της 
συµφωνίας πλαισίου σύµβασης.  

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση των εργασιών ή 
µέρους αυτών, ισχύουν οι όροι του άρθρου …………………. της παρούσας 
Συµφωνίας Πλαίσιο .   

Η γενική επισκευή των Α/Κ και η παράδοσή τους θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της συµφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικων αυτής 
συµβάσεων. 

Οι εργασίες γενικής επισκευής θα είναι υπό την ευθύνη του αναδόχου και ο 
αγοραστής δεν φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά σε προϊόν 
µέχρι την υποβολή της αναφοράς ολοκλήρωσης των εργασιών η οποία υποδηλώνει 
και την αποδοχή, ή όταν ο ανάδοχος είναι σε θέση να αποδείξει ότι η απώλεια ή η 
ζηµία προκλήθηκε ή συντελέστηκε εξ΄ υπαιτιότητας του αγοραστή. 
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2. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη ΓΕ των Α/Κ µε τελική ειδοποίηση από την 

ΠΑ, τριάντα (30) ηµέρες πριν την αποστολή του Α/Κ στις εγκαταστάσεις του, θα 
ολοκληρώνει τις ανωτέρω εργασίες συντήρησης και θα παραδίδει τους Α/Κ στην ΠΑ, 
εντός ενενήντα (90) ηµερών, χρόνος  ο οποίος είναι ανεξάρτητος για κάθε έναν εξ΄ 
αυτών, θα προσµετράται από την ηµεροµηνία παράδοσής του και δεν υπολογίζεται 
αθροιστικά σε περίπτωση ταυτόχρονης παράδοσης περισσοτέρων του ενός. 

 

 3.    Οι εργασίες γενικής επισκευής θα πραγµατοποιηθούν στο 

επισκευαστικό κέντρο (service center) της εταιρείας «………………..», που εδρεύει 
στη χώρα «………………….».   

 
 

   4.  Τόπος και τρόπος παράδοσης :  Ο ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος των Α/Κ µετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνεται από την αρµόδια 
επιτροπή της ΠΑ [Υπηρεσία Έλεγχου Επιτροπών Παραλαβών Προµηθειών 
(ΥΕΕΠΠ/ΠΑ)] στις εγκαταστάσεις του 201 ΚΕΦΑ µε την σύνταξη πρωτοκόλλου 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του αναδόχου ή νόµιµου 
εκπροσώπου του, εφόσον το επιθυµεί. Κάθε Α/Κ ή υλικό το οποίο δε θα συνοδεύεται 
από τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που περιγράφονται στα στοιχεία Β.4, Β.6, Β.7 και 
B.8 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής (παράρτηµα «Γ΄» της διακήρυξης),  δεν 
θα παραλαµβάνεται από τους αρµόδιους φορείς της ∆κσης. 
 
                     

 5. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των εργασιών γενικής επισκευής 

µπορεί µε απόφαση  του αρµόδιου Υπουργού  ή του αρµόδιου  για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, να παρατείνεται  µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα  του 
αναδόχου που υποβάλλεται  υποχρεωτικά πριν από τη λήξη  του συµβατικού 
χρόνου. Σε περίπτωση  που ο συµβατικός χρόνος  φόρτωσης – παράδοσης δεν είναι 
µεγαλύτερος  από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του 
αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να 
παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση  
που λήξει ο συµβατικός  χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε  έγκαιρα αίτηµα  
παράτασής του ή έληξε  ο παραταθείς κατά τ΄ ανωτέρω  χρόνος, χωρίς να 
παραδώσει τις εργασίες γενικής επισκευής. 
 

 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία και την επιτροπή 

παραλαβής για την ηµεροµηνία  που προτίθεται να παραδώσει τους Α/Κ, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
 
  

 7. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης  των εργασιών γενικής επισκευής 

µπορεί να µετατίθεται, εφόσον υπάρχει ανάλογη απόφαση  του αρµόδιου Υπουργού 
ή του αρµοδίου για την διοίκηση  του φορέα οργάνου και ύστερα από γνωµοδότηση  
του αρµόδιου οργάνου. Μετάθεση του συµβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση  
σοβαρότατων λόγων, που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία  εµπρόθεσµης  
παράδοσης των εργασιών γενικής επισκευής,  ή σε περιπτώσεις  που συντρέχουν  
λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού 
χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  
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 8. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική 

εξέταση, ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται  από την ίδια  την επιτροπή ή και 
ελέγχους που διενεργούνται  από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) 
που ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος  παραλαβής αρχίζει  από την 
ηµεροµηνία της πραγµατικής  προσκόµισης των εργασιών γενικής επισκευής. Σε 
περίπτωση  που η σύµβαση  προβλέπει ελέγχους  που διενεργούνται  από όργανα 
που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος  παραλαβής  αρχίζει από την 
ηµεροµηνία  πραγµατικής προσκόµισης  των εργασιών γενικής επισκευής,  χωρίς να 
υπολογίζεται  σ΄ αυτήν το χρονικό  διάστηµα από την αποστολή  των δειγµάτων για 
έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση  των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην επιτροπή.  
Εφόσον  ο ανάδοχος δεν τηρήσει  την υποχρέωση  της παραγράφου 3, του 
άρθρου  26 του Π∆ 118/07, ο συµβατικός χρόνος  παραλαβής  αρχίζει από την 
ηµεροµηνία  που η επιτροπή παραλαβής  είναι σε θέση να προβεί  στην διαδικασία 
παραλαβής. 
 

            9.     Εάν η παραλαβή  των εργασιών γενικής επισκευής και η σύνταξη  του 

σχετικού πρωτοκόλλου  δεν πραγµατοποιηθεί  από την επιτροπή παραλαβής µέσα 
στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή  συντελέσθηκε  
αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων  του ∆ηµοσίου και εκδίδεται  προς 
τούτο σχετική  απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, µε βάση µόνο  το θεωρηµένο από 
την Υπηρεσία  που παραλαµβάνει  τις εργασίες γενικής επισκευής,  αποδεικτικό  
προσκόµισης  αυτών και σύµφωνα  µε την απόφαση  αυτή η  αποθήκη του φορέα 
εκδίδει δελτίο  εισαγωγής  των Α/Κ και εγγραφής  του στα βιβλία της,  προκειµένου 
να  πραγµατοποιηθεί  η πληρωµή του  αναδόχου. 
 
 

          11.   Ανεξάρτητα  από την, κατά τα ανωτέρω,  αυτοδίκαιη παραλαβή και 
πληρωµή  του  αναδόχου,  πραγµατοποιούνται  οι προβλεπόµενοι  από την 
συµφωνία πλαίσιο έλεγχοι  από επιτροπή  που συγκροτείται µε απόφαση  του 
αρµόδιου Υπουργού ή του εξουσιοδοτηµένου οργάνου, στην οποία  δεν µπορεί να 
συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη  της επιτροπής  που δεν πραγµατοποίησε την 

παραλαβή  στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο και όταν : 

 
  α. Οι εργασίες γενικής επισκευής κρίνονται  απορριπτέες, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να τις αντικαταστήσει,  σύµφωνα µε τα ισχύοντα, άλλως 
υπόκειται  στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. 
 
 
  β. Οι εργασίες γενικής επισκευής παρουσιάζει αποκλίσεις  από 
τους όρους της σύµβασης,  κρίνονται όµως παραληπτέες,  ο ανάδοχος υποχρεούται 
να προβεί στην αποκατάσταση  αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή  
ποσού  που αντιστοιχεί  σε έκπτωση  επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί  
παραλαβή µε έκπτωση.  Και για τις  δύο  παραπάνω ρυθµίσεις  εκδίδεται απόφαση  
του αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  Η 
παραπάνω  επιτροπή παραλαβής προβαίνει  σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής,   
που προβλέπονται  από την σύµβαση  και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε 
αµοιβή των  µετασχόντων σε αυτή  και τυχόν άλλα έξοδα  βαρύνουν τον φορέα,  για 
τον οποίο  προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν  έγινε από την 
αρχική  επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
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Άρθρο 18ο  

Συσκευασία 
 
 

 1.  Οι Α/Κ θα διακινούνται από και προς τις εγκαταστάσεις του αναδόχου 

κατάλληλα συσκευασµένοι, αναλόγως του τρόπου µεταφοράς τους και στο 
περίβληµα της συσκευασίας και σε εµφανή θέση θα υπάρχει ανθεκτική στη συνήθη 
χρήση πινακίδα µε τον αριθµό της εντολής παραγγελίας και τα στοιχεία αναγνώρισης 
των υλικών.  
 

 
Άρθρο 19ο 

 
Παραποµπή σε ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή 

 
 

1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψει υλικά – 

εργασίες γενικής επισκευής, αναφέρει  στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις  
που παρουσιάζουν αυτές από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της 
απόρριψης και γνωµατεύει αν ο Α/Κ  µπορεί να χρησιµοποιηθεί.  Εφόσον κριθεί  από 
το αρµόδιο όργανο, ότι οι παρεκκλίσεις των υλικών – εργασιών γενικής επισκευής 
δεν επηρεάζουν  την επιχειρησιακή χρήση των Α/Κ – καταλληλότητα αυτών και, ως 
εκ τούτου µπορεί να χρησιµοποιηθεί – παραληφθεί, µε απόφαση του αρµόδιου 
Φορέα µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των, και ως εκ τούτου της εργασίας – υλικού 
που απορρίφθηκε  από την επιτροπή παραλαβής, µε έκπτωση επί της συµβατικής 
αξίας. Ύστερα  από την απόφαση αυτή η επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται να 
προβεί στην παραλαβή του Α/Κ και να συντάξει  σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής,  
σύµφωνα  µε τα αναφερόµενα στην απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

2. Ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου  οργάνου, µπορεί να 

εγκριθεί η παραλαβή του Α/Κ και ως εκ τούτου των εργασιών γενικής επισκευής µε 
έκπτωση επί της αξίας του, για τις οποίες η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό 
πρωτόκολλο απόρριψης όπου αναφέρονται  οι παρεκκλίσεις  από τους όρους  της 
σύµβασης. 
 

3. Σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής παραπέµπονται για 

επανεξέταση  περιπτώσεις υλικών – εργασιών, που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν 
παραληπτέες παρά τις αποκλίσεις  που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό 
έλεγχο, ή από άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθµια  επιτροπή 
παραλαβής. Η  παραποµπή  κατά τα ανωτέρω  γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα  
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει κατά περίπτωση, στους ελέγχους  που διενεργεί και η  
πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο  παραλαβής 
ή απόρριψης. Εφόσον κριθεί  από το αρµόδιο όργανο, ότι οι διαπιστωθέντες 
παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά – επιχειρησιακή ετοιµότητα του Α/Κ 
και µπορεί αυτό να παραληφθεί τότε  µε απόφαση του αρµόδιου Φορέα, µπορεί να 
εγκριθεί η παραλαβή του Α/Κ, µε έκπτωση επί της συµβατικής  τιµής των εργασιών 
γενικής επισκευής. 
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4. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθµια επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του Α/Κ  και να συντάξει το 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα  στην απόφαση. Το αίτηµα για επανεξέταση του Α/Κ από 
δευτεροβάθµια επιτροπή  παραλαβής, υποβάλλεται από τον ανάδοχο, µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν 
τον ανάδοχο, εφόσον οι εργασίες γενικής επισκευής απορριφθούν  οριστικά ή 
παραληφθούν  µε έκπτωση, ανεξάρτητα  εάν η ανάθεση  για επανεξέταση γίνεται 
µετά  από αίτηµα  του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε 
απόφαση του αρµόδιου φορέα και εκπίπτονται από όσα έχει να λαµβάνει ο ανάδοχος 
ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης  της σύµβασης  ή µε βεβαίωση 
µέσω του δηµόσιου ταµείου. 
 

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, 

πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
 
 
 

M Ε Ρ Ο Σ    Π Ε Μ Π Τ Ο 

 
 

Λ Ο Ι Π Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι 
       

 

Άρθρο 20ο  

∆ιάρκεια Συµφωνίας πλαίσιο – Αναπροσαρµογή Τιµών 

 

 1. Η συµφωνία – πλαίσιο που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ισχύος δύο 

(2) ετών από υπογραφής της εντός της οποίας θα συναφθούν δύο (2) εκτελεστικές 
συµβάσεις.   
 

2. Η τιµή των εργασιών της γενικής επισκευής των Α/Κ θέµατος στην 

εκτελεστική σύµβαση που θα υπογραφεί κατά το 1ο έτος ισχύος της συµφωνίας 
πλαίσιο, σε καµία περίπτωση, δεν θα υπερβαίνει αυτήν της οικονοµικής προσφοράς 
που έγινε αποδεκτή για την ανάδειξη του οικονοµικού φορέα και συνήφθη µε αυτόν η 
Συµφωνία Πλαίσιο. 
 

3. Για το 2ο έτος ισχύος της συµφωνίας πλαίσιο, δύναται οι τιµές που θα 

προσφερθούν για τη σύναψη εκτελεστικής σύµβασης από τους συµµετέχοντες στη 
συµφωνία αναδόχους, να είναι έως 5% αυξηµένες έναντι της τιµής της εκτελεστικής 
σύµβασης του 1ου έτους. Η εν λόγω πρόβλεψη αφορά στο µέγιστο όριο τιµής 
προσφοράς που µπορεί να κατατεθεί στο στάδιο µινι διαγωνισµών (call offs) για τη 
σύναψη των εκτελεστικών συµβάσεων κατά το 2ο έτος ισχύος της συµφωνίας 
πλαίσιο. 
 

4. Η σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Συµφωνίας Πλαίσιο θα πραγµατοποιείται µόνο εφόσον το κρίνει σκόπιµο η 
Υπηρεσία. Σε περίπτωση µη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής συµβάσεως ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης από το ∆ηµόσιο.  
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Άρθρο 21ο  
 

Εµπιστευτικότητα 
 
 

1. Κάθε εµπλεκόµενο µέρος υποχρεούται να χειρίζεται τις ευαίσθητες 

πληροφορίες που ανήκουν σε άλλο εµπλεκόµενο µέρος ως εµπιστευτικές και να τις 
διασφαλίζει αναλόγως. Για να θεωρείται µια πληροφορία εµπιστευτική, το 
εµπλεκόµενο µέρος που διαδίδει τέτοια πληροφορία πρέπει να ενηµερώνει τα 
υπόλοιπα εµπλεκόµενα µέρη για την εµπιστευτική της φύση κατά την διάδοση της 
συγκεκριµένης πληροφορίας. 
 
 

2. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Υπηρεσίας, ο 

ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο 
ίδιος ανακάλυψε κατά την γενική επισκευή των ειδών, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, 
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη συµφωνία 
πλαίσιο, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε 
συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση 
αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση 
κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 

 
 

3. Ο προµηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις 

χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συµµετέχει σε 
δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία και 
δεν δεσµεύει αυτή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.  
 
 

4. Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον 

προµηθευτή και µετά την ολοκλήρωση της γενική επισκευής εις το διηνεκές. 
 

 
 

Άρθρο 22ο  

Αποποίηση δικαιωµάτων 

 

  Η παράλειψη ενός εµπλεκόµενου µέρους να αξιώνει την αυστηρή εκπλήρωση 
οποιασδήποτε διάταξης της Συµφωνίας Πλαίσιο, ή η παράλειψη ή οποιαδήποτε 
καθυστέρηση ενός εµπλεκόµενου µέρους στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος ή 
αξιώσεις αποκατάστασης,  δεν συνιστά παραίτηση του δικαιώµατος διεκδίκησης της 
αποκατάστασης και δεν µπορεί να επιφέρει µείωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Συµφωνία Πλαίσιο. 
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Άρθρο 23ο  

Τερµατισµός 

 

  1. Εάν οποιοδήποτε εµπλεκόµενο µέρος παραβιάσει οποιοδήποτε όρο 

της Συµφωνίας Πλαίσιο τον οποίο δεν είναι σε θέση να επανορθώσει, ή, εάν είναι σε 
θέση να επανορθώσει, δεν το πράξει µέσα σε ένα µήνα από την στιγµή της σχετικής 
γραπτής ειδοποίησης του από το άλλο εµπλεκόµενο µέρος, το άλλο εµπλεκόµενο 
µέρος δύναται να τερµατίσει την Συµφωνία Πλαίσιο λαµβάνοντας άµεσα µέτρα και 
ενηµερώνοντας γραπτώς το εµπλεκόµενο µέρος που διέπραξε την παράβαση χωρίς 
να θίγονται οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα των εµπλεκοµένων µερών σχετικά µε την 
παράβαση, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο απορρέοντα από τη Συµφωνία Πλαίσιο. 

 

  2. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερµατίσει τη Συµφωνία 

Πλαίσιο, µετά από προειδοποίηση επτά (7) ηµερών προς τον προµηθευτή, για έναν 

ή περισσότερους από τους πιο κάτω λόγους : 

• Ο ανάδοχος εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που περιγράφονται 
στο άρθρο 6 του Π∆ 118/2007.   

• Ο ανάδοχος απασχολεί ή εκµεταλλεύεται ανήλικους κάτω των 15 ετών, κατά 
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας. 

•  Ο ανάδοχος, για περισσότερες από δύο φορές, αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει 
παραγγελίες χωρίς αιτιολόγηση. 

•  Ο ανάδοχος υλοποιεί τις εργασίες γενικής επισκευής των Α/Κ οι οποίες δεν είναι 
σύµφωνες µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο. 

•  Ο ανάδοχος υλοποιεί τις εργασίες γενικής επισκευής των Α/Κ οι οποίες δεν είναι 
αυθεντικές ή/και παραβιάζει δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας ή οποιεσδήποτε 
απαγορεύσεις ή περιορισµούς που προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό 
νοµοθετικό πλαίσιο. 

•  Σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου σοβαρού, µη προβλεπόµενου λόγου που η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει δικαιολογηµένο και εφόσον αιτιολογείται ειδικά. 

 

  3. Μετά τον τερµατισµό της Συµφωνίας Πλαίσιο, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να ολοκληρώνει οποιεσδήποτε εργασίες γενικής επισκευής Α/Κ 
βρίσκεται σε ισχύ, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της Συµφωνίας 
Πλαίσιο. Ωστόσο, η  Αναθέτουσα Αρχή ή ο φορέας διενέργειας δύναται να 
αποφασίσει την ακύρωση του αιτήµατος. 

  4. Ο ανάδοχος δε δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του 

ορίου των ποσών που οφείλονται σε αυτόν για εργασίες γενικής επισκευής Α/Κ που 
έχουν ήδη παραδοθεί και έχουν γίνει αποδεκτές, ούτε δικαιούται να ζητήσει 
αποζηµίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία που έχει υποστεί ως αποτέλεσµα του 
τερµατισµού της Συµφωνίας Πλαίσιο. 

5. Κανένα εµπλεκόµενο µέρος δε θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις 

του όπως προκύπτουν από τη Συµφωνία Πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων αυτών εµποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, η οποία 
προκύπτει µετά από την ηµεροµηνία της υπογραφής της Συµφωνίας Πλαίσιο από τα 
δύο µέρη. 
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Άρθρο 24ο  

Επιχειρηµατική δεοντολογία και 

σύγκρουση συµφερόντων 

 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθιερώσει και να διατηρεί τα κατάλληλα 
επιχειρηµατικά πρότυπα, διαδικασίες και ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 
που είναι απαραίτητα για την αποφυγή οποιουδήποτε πραγµατικού ή φαινοµενικού 
ατοπήµατος ή να αποτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια ή όρους που θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν σε σύγκρουση µε το βέλτιστο συµφέρον της Υπηρεσίας. Η υποχρέωση 
αυτή ισχύει για τις δραστηριότητες των εργαζοµένων και των αντιπροσώπων του 
αναδόχου στις σχέσεις τους µε τους εργαζοµένους της Υπηρεσίας και των τρίτων 
µερών που απορρέουν από την παρούσα Συµφωνία Πλαίσιο. Οι προσπάθειες του 
αναδόχου πρέπει να περιλαµβάνουν, αλλά όχι να περιορίζονται, στη λήψη όλων των 
απαραίτητων µέτρων προς αποφυγή πράξης των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων 
του για τη δηµιουργία, αποδοχή, παροχή ή προσφορά δώρων περισσότερο από την 
προκαθορισµένη αξία, πληρωµές, δάνεια ή άλλες σκοπιµότητες σε οποιονδήποτε για 
σκοπούς επηρεασµού των ατόµων, εταιρειών ή των νοµικών προσώπων ούτως 
ώστε να ενεργήσουν αντίθετα µε το δηµόσιο συµφέρον. 

 

 

Άρθρο 25ο  

Τροποποιήσεις 

 

  1. Τροποποιήσεις της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο είναι υποχρεωτικό 
να γίνονται γραπτώς, υπογραµµένες και από τα δύο εµπλεκόµενα µέρη. 
Κάθε τροποποίηση της Συµφωνίας Πλαίσιο πρέπει να είναι τέτοιας µορφής ώστε να 
µη θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισµό, και οι σχετικοί όροι θα πρέπει να καθορίζονται 
γραπτώς µέσω παραρτήµατος της Συµφωνίας Πλαίσιο, που θα συνάπτεται 
διατηρώντας οπωσδήποτε τον αρχικό στόχο της Συµφωνίας Πλαίσιο. Αν το αίτηµα 
τροποποίησης προέρχεται από τον ανάδοχο, ο τελευταίος πρέπει να το υποβάλλει 
στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την λήψη του αιτήµατος για τροποποίηση, ο ανάδοχος 
οφείλει να ενεργήσει για την εκτέλεση της τροποποίησης και µε τον τρόπο αυτό, θα 
δεσµεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όπως αν η εν λόγω 
τροποποίηση καθοριζόταν στη Συµφωνία Πλαίσιο. 

 

 2. Πράξεις ή παραλείψεις των συµβαλλοµένων επ΄ ουδενί θεωρούνται 
ότι ενέχουν σιωπηρή τροποποίηση της συµφωνίας πλαίσιο αυτής ή οιουδήποτε όρου 
της. Κάθε ανοχή ή καθυστέρηση ή αµέλεια των συµβαλλοµένων στην άσκηση των 
δικαιωµάτων τους ή αξιώσεών τους, δεν θεωρείται ούτε ερµηνεύεται ως παραίτηση 
από αυτά. 
 
     

Άρθρο 26ο  

Εφαρµοζόµενη νοµοθεσία 

 

 Η ερµηνεία και η εκτέλεση της Συµφωνίας Πλαίσιο θα γίνεται µε βάση το 
Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση µε τη Συµφωνία Πλαίσιο, θα 
υποβάλλεται στα Ελληνικά δικαστήρια.  
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Άρθρο 27ο  

Ανεκχώρητο συµφωνίας πλαίσιο –  
Τελικές διατάξεις  

 
 

1.  Η συµφωνία πλαίσιο αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον 

ανάδοχο, απαγορευµένης της εκχωρήσεώς της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο. 

 
 

2.  Για κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε την εκτέλεση της συµφωνίας 

πλαίσιο και δεν ρυθµίζεται από αυτήν ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις 
περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου. 

   

3.  Η εν λόγω συµφωνία πλαίσιο διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε 

περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρµογή της συµφωνίας πλαίσιο ή εξ΄ αφορµής της, η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 
πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος. 

 

4.  Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης 

αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 
 

5. Επιπρόσθετα η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα : 

 
    α. Λύσης της συµφωνίας πλαίσιο, σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη 
διάρκεια αυτής, εφόσον δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υλοποίησή της ή κριθεί 
ασύµφορη. 
 
    β. Τροποποίησης όρων της συµφωνίας πλαίσιο, εφόσον 
απαιτηθεί, κατόπιν κοινής συµφωνίας των αντισυµβαλλοµένων µερών και ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 
 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Α 

 
 

1. Άπαντες οι όροι της συµφωνίας πλαίσιο θεωρούνται ουσιώδεις. 

 

2. Η συµφωνία πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 

3. Σε περίπτωση που η συµφωνία πλαίσιο που θα υπογραφεί καταλείπει 
κενά, επειδή τα αντισυµβαλλόµενα µέρη δεν προέβλεψαν κάποιο ή κάποια 
συγκεκριµένα θέµατα, τότε αυτά θα συµπληρωθούν µε συµπληρωµατική ερµηνεία, 
σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
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 4. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως 

προς την ερµηνεία και την εκτέλεση της συµφωνίας πλαίσιο, η διαφορά τίθεται 
κατόπιν προσφυγής του ενός εκ των δύο µερών υπό την κρίση των αρµοδίων 
δικαστηρίων, εφαρµοζόµενου του Ελληνικού ∆ικαίου και των οποίων η απόφαση 
καθίσταται τελεσιδίκως οριστική για αµφοτέρους. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον 
εκ των συµβαλλοµένων καταδικαζόµενο. 
 

5. Η παρούσα  συντάχθηκε εις διπλούν και αφού  αναγνώσθηκε  και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται  από τους συµβαλλοµένους.  
 
 
 

Παραρτήµατα (Σύµβασης) 

 
«Α΄»           ∆ιακήρυξη ………………………………… 

«Β΄»           Τεχνική Προσφορά εταιρείας ……………………….  

«Γ΄»          Οικονοµική Προσφορά εταιρείας ……………………….  

 
 
 
 
 

                                                                           Σµήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου 

 
                                                                               
                                                                                     ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. 35/2014) 

 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «ΣΤ΄» 

 
 
 
 

 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Αριθµός Σύµβασης :  ................../….. 

 

«Γενική επισκευή  

Α/Κ ASZ62IR Αφων PZL M – 18B» 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :      /…… 
 

ΠΟΣΟΥ  ……………………….€ 
 

Για την εκτέλεση εργασιών γενικής επισκευής ΄Α/Κ ASZ62IR Αφων 
PZL M – 18B΄ 

 
 

 1. Με την απόφαση υπό τα στοιχεία Φ………………. , τα αποτελέσµατα 

του προηγηθέντος διαγωνισµού κατακυρώθηκαν υπέρ του αναδόχου υπό τη 
διακριτική επωνυµία………………………………………………... 
 

            2.  Σήµερα…………….στην…………….(Οδός : ……………………………. 

TK…………... Αθήνα, τηλ. 210 –………….., ……………………………….,     e – mail 
………….@............ υπογράφεται εκτελεστική σύµβαση ύστερα από τη συµφωνία – 
πλαίσιο µεταξύ του …………………, νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον ………….. 
«ονοµατεπώνυµο – θέση» , το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας 
……………………. και του ως άνω αναδόχου που εκπροσωπείται νοµίµως από τ… 
………………………………………………………………………………………………….. 

            3.  Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν και κάνουν αµοιβαία αποδεκτά τα 

διαλαµβανόµενα στα επόµενα άρθρα. 

 

Άρθρο 1ο  

Αντικείµενο της σύµβασης 
 

 

1.  Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών γενικής επισκευής  (ΓΕ) 

σε ……………….. Α/Κ ASZ62IR Αφων PZL M – 18B».  Οι εργασίες γενικής 
επισκευής των Α/Κ διέπονται από τους όρους της προηγηθείσας σχετικής συµφωνίας 
– πλαίσιο. 

 

2.  Η τιµή των εργασιών της γενικής επισκευής των Α/Κ θέµατος στην 

παρούσα σύµβαση είναι σύµφωνη µε τους οικονοµικούς όρους της προηγηθείσας 
Συµφωνίας Πλαίσιο. 

 

 

Άρθρο 2ο  

∆ιάρκεια Ισχύος 

 

    1.        Η χρονική διάρκεια της παρούσης, ορίζεται σε ένα (1) έτος. Έναρξη 

ισχύος της σύµβασης από υπογραφής της και από τα δύο µέρη ήτοι………………… 
Ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και µέχρι την αποπληρωµή του 
συµβατικού τιµήµατος πλην περιπτώσεων δικαστικής επίλυσης διαφορών, οπότε και 
ισχύει µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. 
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  2. Η παρούσα σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

  

  α. Εκτελέστηκε οι εργασίες γενικής επισκευής των Α/Κ θέµατος, 
ή, εάν οι υλοποιηθείσες υπηρεσίες υπολείπονται της συµβατικής ποσότητας, κατά 
µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.  
 

  β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 

  γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις 
και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 
 

 

Άρθρο 3ο  

Συµβατικό Τίµηµα  
 
 

 1.  Το συµβατικό τίµηµα ανέρχεται στο ποσό των 

……………………….ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής : 

 
 

Α/Α Περιγραφή 
Είδους 

 
Μονάδα 
Μέτρησης 

 

 
Ποσότητα 

 

 
Συνολική Αξία 

1.     

2.     

 

 

2. Οι επιµέρους απαιτήσεις εκτέλεσης εργασιών γενικής επισκευής 
αναλύονται στον ακόλοθο πίνακα  : 

  

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗ-

ΤΑ Α/Κ 

προς ΓΕ 

Π/Υ ανά Α/Κ 

(συµπεριλαµβανοµένων 

10.000,00€ για Over and 

Above και 5% 

αναπροσαρµογή για το 

2ο έτος) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

Π/Υ ΤΙΜΗ           

ανά έτος 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1ο έτος 12 71.000,00 € 852.000,00 
€ 

1η ΓΕ : ….. 

2η ΓΕ : ….. 

3η ΓΕ : ….. 

4η ΓΕ : ….. 



Σελ. 119 

2ο έτος 9 74.000,00 € 666.000,00 
€ 

1η ΓΕ : ….. 

2η ΓΕ : ….. 

3η ΓΕ : ….. 

4η ΓΕ : ….. 

 

 
 
 Η ανωτέρω προϋπολογισθείσα τιµή γενικής επισκευής ανά Α/Κ ανέρχεται σε 
…………………. € χωρίς την πρόβλεψη Over and Above. Το κόστος των Over and 
Above δεν θα υπερβαίνει τις ………………..€ κατά µέσο όρο ανά Α/Κ ή ποσοστό 
……………% επί του συνολικού κόστους της γενικής επισκευής, ώστε ο µέσος όρος 
του κόστους επισκευής ανά Α/Κ µαζί µε τα Over and Above να µην υπερβαίνει 
συνολικά τις ……………….€ 
 

 

2.      Στο καθαρό ποσό των ………………………………………………, 

περιλαµβάνονται κρατήσεις ………….%,  που βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 

 

Άρθρο 4ο  

                                                          Λοιποί Όροι 

 

Οι όροι της προηγηθείσας συµφωνίας – πλαισίου συνεχίζουν να ισχύουν 

αναφορικά µε : 

 α. Τις κυρώσεις του αναδόχου και την κήρυξή του ως εκπτώτου. 

 β. Την τιµολόγηση και τον τρόπο πληρωµής. 

 γ. Tις υποχρεώσεις του αναδόχου. 

 δ. Τους όρους της τεχνικής περιγραφής – απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας. 

 ε. Τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

στ. Την ανωτέρα βία. 

 ζ. Την εµπιστευτικότητα. 

  η. Την επίλυση διαφορών. 

και γενικά όλα όσα ορίζοντα στα άρθρα 1 έως 27 της συµφωνίας πλαίσιο. 

 
 
 

Άρθρο 5ο 

                                            Όροι πληρωµών 

 

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωµή του αναδόχου είναι η 

προσκόµιση των παρακάτω δικαιολογητικών : 
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   α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής των εργασιών γενικής επισκευής του κάθε Α/Κ ξεχωριστά, στο οποίο και 
θα περιλαµβάνονται : 
 

(1) Τα αναλώσιµα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών γενικής επισκευής. 

 
(4) Τα τυχόν παρελκόµενα ή µείζονα συγκροτήµατα ή 

ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών  γενικής 
επισκευής των Α/Κ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.  

 
(5) Οι τυχόν επιπρόσθετες εργασίες (over and above) 

βάσει των ευρηµάτων που προέκυψαν. 
 

β. Γραµµάτια εισαγωγής (εφόσον απαιτείται) για παρελκόµενα ή 
µείζονα συγκροτήµατα ή ανταλλακτικά που τοποθετήθηκαν στους Α/Κ κατά τη γενική 
επισκευή.  Για τα αναλώσιµα υλικά που αναγράφονται στο πρωτόκολλο, δεν 
απαιτείται η έκδοση γραµµατίων εισαγωγής. 

 
γ. Βεβαίωση γενικής επισκευής εκδιδόµενη από τον ανάδοχο και 

θεωρηµένη αρµοδίως από την ΠΑ. 
 

δ. Τιµολόγιο του αναδόχου. 
 

ε. Πιστοποιητικό φορολογικής Ενηµερότητας του αρµοδίου 
∆ηµόσιου Ταµείου,  δηλαδή βεβαίωση του ότι δεν εκκρεµεί οφειλή εις βάρος του 
αναδόχου. 

 
    στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση 

αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εφόσον το ποσόν που 
πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει  τα  2.934,70 €.  

 

  ζ. Τα έντυπα που προβλέπονται από τη σύµβαση διπλής 
φορολογίας µεταξύ Ελλάδας και της Χώρας µόνιµης εγκατάστασης της εταιρείας (σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπή εταιρεία χωρίς έδρα στην Ελλάδα), 
αρµόδια και ορθά συµπληρωµένα όπως καθορίζεται στην εν λόγω διµερή σύµβαση, 
εφόσον απαιτείται. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων (ε) και (στ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 
 

  2.  Η µη προσκόµιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 

αποτελεί λόγο λύσης της σύµβασης. 
 

   3.   Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις : 

 

                      α. Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις ή δεν θα 
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση των εργασιών γενικής επισκευής Α/Κ. 
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   β. Ο ανάδοχος θα έχει προσκοµίσει και τα λοιπά προβλεπόµενα 
από τη συµφωνία πλαίσιο δικαιολογητικά. 

 
 

Άρθρο 6ο  

Εγγυήσεις 
 
 

1. Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε την 

υπ΄ αριθµ. ………………/……………. εγγυητική επιστολή τ… ……………………. 
ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 
επί της συvoλικής αξίας της σύµβασης. 

 

 2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο 

(2) τουλάχιστον µήνες από το συνολικό χρόνο διάρκειας της εκτελεστικής σύµβασης. 
 

3. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών γενικής επισκευής, την εκπλήρωση 
των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ 
των συµβαλλοµένων. 

5. Κατά τα λοιπά και ιδίως για την αποδέσµευση – αποµείωση της 

εγγύησης, ισχύουν τα συναφώς αναφερόµενα στην διακήρυξη του προηγηθέντος 
διαγωνισµού. 

6. Για την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

απαιτείται  κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας των εργασιών γενικής 
επισκευής ύψους που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% της καθαρής αξίας του συµβατικού 
αντικειµένου και χρονικής διάρκειας µεγαλύτερης κατά τρεις µήνες από το χρόνο της  
παρεχόµενης  εγγύησης. 
 
  

Άρθρο 7ο  

Τροποποίηση Όρων 

 

 Τροποποίηση της παρούσας επιτρέπεται µόνο σε επαρκώς αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις και εφόσον τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν προς τούτο, µετά 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και σχετική απόφαση της 
αναθέτουσας Αρχής. 
 

 

Άρθρο 8ο  

Τελικοί Όροι 
 

1.    Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

2.    Το κείµενο της παρούσας κατισχύει της κατατιθέµενης προσφοράς 

του µειοδότη εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών 



Σελ. 122 

 

3.     Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση ή εάν 

ανακύψουν αντικρουόµενοι – αντιφατικοί όροι της, λαµβάνονται υπ΄ όψιν κατά 
σειρά το Π∆ 118/07, η διακήρυξη του προηγηθέντος της συµφωνίας – πλαίσιο 
διαγωνισµού, η συµφωνία – πλαίσιο και η πρόσκληση κατάθεσης τελικής 
οικονοµικής προσφοράς, εφαρµοζοµένων συµπληρωµατικώς των οικείων 
διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

 

4.     Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους.  

 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ Τ………………….. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α΄» Συµφωνία – Πλαίσιο 
«Β΄» Τελική οικονοµική προσφορά αναδόχου  
«Γ΄» 1) Επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά αναλυτικά (κατά το άρθρο 6 

παράγρ. 2 ή 3 του Π∆ 118/2007, κατά περίπτωση).  
 2) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι εξακολουθούν να 

πληρούν τα κριτήρια επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας 
συνήφθη η συµφωνία πλαίσιο. 

   

 

Σµήναρχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου 

 
                                                                                ∆ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ 
 
 
 
 
 
 
 


		2014-09-04T09:33:50+0300




