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  Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού Για Την Προµήθεια / 
Τοποθέτηση Νέων Κ. Μηχανών Σε Ρ/Κ Πελίας Στο Ναύσταθµο Κρήτης 
Προϋπολογιζόµενου Κόστους Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) 
Συµπεριλαµβανοµένων Κρατήσεων Και Άνευ ΦΠΑ, CPV: 35521100 

  
∆∆ ΙΙ ΑΑΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥΞΞΗΗ   NN ºº 11 // 11 99   ΝΝ ΚΚ // ∆∆ ∆∆  

                                           
 Έχοντας υπόψη: 
 
  α. Το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 721/1970 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και 
Λογιστικού των Ε.∆.», (ΦΕΚ 251Α΄/70). 
  β. Το Νοµοθετικό ∆ιατάγµα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωµατικών» 
  γ. Την απόφαση Φ.092.5/3γ/126092//18-01-90 ΑΝΥΕΘΑ «Περί Καθορισµού 
Τύπου για την Αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών», (ΦΕΚ 53 Β΄/90). 
 δ. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/Σ.3323//19-11-07 (ΦΕΚ 2300 
Β΄//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονοµικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά 
Όργανα ∆ιοικήσεως των Ε.∆». 
 ε. Το Π∆ 63//17-06-11 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», το Π∆ 185//07-10-09 «Ανασύσταση 
Υπουργείων» και το Π∆ 189//05-11-09 «Καθορισµός και Ανακατανοµή Αρµοδιοτήτων 
των Υπουργείων». 
            στ. Το Ν.3861/10(ΦΕΚ 112/Α/10) ‘’περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και 
Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια) και άλλες ∆ιατάξεις’’. 
 ζ. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστηµα δηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες ∆ιατάξεις». 
   η. Την Οδηγία 2004/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις διαδικασίες σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 
  θ. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
  ι. Την απόφαση 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016) «Έγκριση 
τυποποιηµένου Εντύπου υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του 
ν.4412/2016 (Α΄147)». 

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόµενο 
                
 

                                 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
                                 ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  
                                 ΤΜΗΜΑ Π/Υ, ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 
                                 Τηλέφ. 28210-82116 
                                 Φ. 608.6/38/19 
                                  Σ. 266  
                                  Σούδα, 13 Μαΐου 2019  
                                  Συνηµµένα: 
                                     1.Παράρτηµα Α΄ Γενικοί όροι  
                                     2.                   Β΄ Ειδικοί όροι 

                                    3.     -//-          Γ΄ Τεχνική Περιγραφή     
                                     4.     -//-          ∆΄. Υπόδειγµα "Οικονοµικής 
  5.     -//-          Ε΄ Τ.ΕΥ.∆. 
                                      

 

ΚΟΙΝ:  ΓΕΝ/∆ΟY/ΟΕΠΝ, 
            ∆∆ΜΝ 
           (Mόνο το κυρίως σώµα) 
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             ια. Την Πα∆ 6-3/17 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Προµήθειας Υλικών/Παροχής 
Υπηρεσιών µη Στρατιωτικού Εξοπλισµού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
              ιβ. ISO 9001:2015, «Quality management systems – Requirements». 
              ιγ. EN ISO 15614-1:2004, «Specification and qualification of welding 
procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas 
welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys». 
              ιδ. EN ISO 15614-2:2005, «Specification and qualification of welding 
procedures for metallic materials. Welding procedure test. Arc welding of aluminium 
and its alloys». 
  ιε. ΝΑΑ 241311Z ΑΠΡ 19/∆∆ΜΝ (Έγκριση Σκοπιµότητας) 
   

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
     1.   Συνοπτικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε βάση έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, 
µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, η οποία θα αξιολογηθεί µόνο στη βάση της χαµηλότερης τιµής, 
σύµφωνα µε τους όρους που αναγράφονται στα συνηµµένα παραρτήµατα «Α», «Β» 
και «Γ» για την προµήθεια / τοποθέτηση νέων Κ. Μηχανών σε Ρ/Κ Πελίας στο 
Ναύσταθµο Κρήτης προϋπολογιζόµενου κόστους Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00€) 
συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο 
διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 
     2.   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε Εξήντα 
Χιλιάδες Ευρώ (60.000,00 €). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν βαρύνεται µε 
φόρο προστιθέµενης αξίας αλλά βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. 

       3.   Αναθέτουσα Αρχή : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ.    
          ∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής : ΣΟΥ∆Α ΧΑΝΙΩΝ 
          Τηλέφωνο : 28210-82116 (τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες). 
     4.   Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 πµ 
στη ΛΑΝΚ/ΝΚ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥ∆ΑΣ- ΧΑΝΙΑ) ενώπιον Επιτροπής, που θα ορισθεί µε 
διαταγή ∆ιοικητού Ναυστάθµου Κρήτης. 
      5.   Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο 
της παρούσας διακηρύξεως. Τα παραρτήµατα: «Α» (Γενικοί όροι), «Β» (Ειδικοί 
Όροι),«Γ» (Περιγραφή Εργασιών - Τεχνική περιγραφή) που επισυνάπτονται στην 
παρούσα διακήρυξη, αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα αυτής. 
       6.   Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του διαγωνισµού, ως παραρτήµατα «Α» και 
«Β» και το παράρτηµα «Γ» «Τεχνική περιγραφή» καθορίζουν τις επιµέρους 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις των διαγωνιζοµένων. Οι Ειδικοί όροι κατισχύουν των 
Γενικών. Κατά τα λοιπά, για τα µη λεπτοµερώς αναφερόµενα στους Γενικούς και 
Ειδικούς όρους, ισχύουν τα καθοριζόµενα στο Ν. 4412/16 (Α’ 147) «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 
        7.   Το σύνολο της παρούσας διακηρύξεως συµπεριλαµβανοµένων των 
παραρτηµάτων θα δηµοσιευθεί µε µέριµνα ΝΚ/∆∆ στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ 
(http://www.hellenicnavy.gr/index.php/el/promithies-diagonismoi/trexontes- 
diagonismoi.html), και στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
         8.   Τα Επιµελητήρια και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα οποία 
κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να µεριµνήσουν για την ευρεία 
κοινοποίηση της. 
         9.   Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα για επανάληψη του διαγωνισµού , µετά από 
πρόταση της Επιτροπής διενέργειας αυτού και εφ’ όσον κρίνει ότι το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού είναι ασύµφορο. 

         10.  Η αποσφράγιση των φακέλων «Πιστοποιητικά / ∆ηλώσεις» και 
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«Τεχνική Προσφορά» δεν θα εκτελεστούν σε ξεχωριστά στάδια, αλλά θα γίνει 
την ίδια ηµέρα, λαµβανοµένου υπόψη ότι η παρούσα διαδικασία είναι συνοπτική. 
Οι παρόντες εκπρόσωποι των εταιρειών που θα παραβρίσκονται κατά το 
άνοιγµα των προσφορών θα δεσµεύονται µε υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα 
υπογράφεται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και θα 
αναφέρεται ότι συµφωνούν µε την µέχρι εκείνη τη στιγµή τηρούµενη διαδικασία και 
ότι παραιτούνται του δικαιώµατός τους για την άσκηση οιασδήποτε ένδικης 
προσφυγής τους. Για  τις συµµετέχουσες εταιρείες των οποίων οι εκπρόσωποι 
δεν παρευρίσκονται κατά την διενέργεια του διαγωνισµού θεωρείται ότι συµφωνούν 
µε την ανωτέρω διαδικασία, λαµβανοµένης υπόψη της συµφωνίας τους ως προς 
τους όρους της παρούσας. 
        11.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο Γραφείο Π/Υ, Εφοδιασµού Τηλ:28210-82116 τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες. 
       12.  Χειριστής, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Ν.Ντουρουντάκης ΠΝ, Βοηθός Αξ/κού 
Εφοδιασµού και Απογραφών ΝΚ/∆∆, Τηλ: 2821082116. 

 
 
 
                                                                         Πλοίαρχος Θ. Μικρόπουλος  ΠΝ 
 Ακριβές Αντίγραφο                                                ∆ιοικητής ΝΚ 
 
 
Γενική Γραµµατεία ΝΚ 
 

 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

 

1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  (Μόνο το κυρίως σώµα) 

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Μόνο το κυρίως σώµα) 

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Μόνο το κυρίως σώµα)  

4. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Μόνο το κυρίως σώµα) 

 

 

 

 
 
                 Παραρτήµατα:  
1. Παράρτηµα «Α»: «Γενικοί Όροι»  
2. Παράρτηµα «Β»: «Ειδικοί Όροι»  
3. Παράρτηµα «Γ»: «Τεχνική Περιγραφή» 
4.Παράρτηµα «∆»: «Υπόδειγµα "Οικονοµικής»   
5. Παράρτηµα «Ε»: «Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης»                                                         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α∆ Φ.608.6/38/Σ.266/13 Μαι 19 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισµό προβλέπονται από 

τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄ 147) ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης (WWW.GGE.GR - Γεν./∆νση Κρατικών 

Προµηθειών - Νοµοθετικό Πλαίσιο) και την ιστοσελίδα του Εθνικού 

Τυπογραφείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α∆ Φ.608.6/38/Σ.266/13 Μαι 19 
  
 

Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού 
 

                                                              Άρθρο 1ο 

                                          Αντικείµενο του διαγωνισµού 
 

1. Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη 

οικονοµικού φορέα την προµήθεια / τοποθέτηση νέων Κ. Μηχανών σε Ρ/Κ 

Πελίας στο Ναύσταθµο Κρήτης προϋπολογιζόµενου κόστους Εξήντα Χιλιάδων 

Ευρώ (60.000,00€) συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων απαλλασσοµένου ΦΠΑ.  

 

Άρθρο 2ο 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής- Χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής του 

διαγωνισµού 

 

2. Τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής είναι τα ακόλουθα : 

Επωνυµία: Πολεµικό Ναυτικό, Ναύσταθµος Κρήτης, ∆ιεύθυνση ∆ιοικήσεως 

∆ιεύθυνση: Ναύσταθµος Κρήτης 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2821082116 

Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας: 2821082117 

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου: nκ_dd_grpr_@navy.mil.gr 

Ιστοσελίδα: www.hellenicnavy.gr 

  

 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισµού, την Τρίτη 28-05-2019 και ώρα 10:00 στη ΛΑΝΚ/ΝΚ (Σούδα Χανιά). 

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την ανωτέρω ηµεροµηνία, λόγω 

ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, µετά την άρση του κωλύµατος, επόµενη 

εργάσιµη ηµέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση. 

3. Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να υποβάλουν µε  

οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του ν.4412/2016 µέσα, επί 

αποδείξει, έγγραφη προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, το αργότερο µέχρι 
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και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή τις 

27-05-2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ειδάλλως είναι εκπρόθεσµη και 

επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης, δε λαµβάνονται υπ' όψη 

προσφορές που ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην αναθέτουσα 

αρχή έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, 

χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε 

οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ 

της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης για 

την αποσφράγιση.  

 
Άρθρο 3ο 

∆ικαίωµα συµµετοχής 

 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 

  α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου ή διµερείς σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 

επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας. 

  β. Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας 

  γ. Συνεταιρισµοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά 

στο αντικείµενο της παρούσας 

  δ. Κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας.  

 Οι ενώσεις και οι συµπράξεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη 

νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο 
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διαγωνισµός εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 

ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

 

Άρθρο 4ο 

Λόγοι αποκλεισµού 

 

 1. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για 

µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται 

περί ένωσης οικονοµικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

  α. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

   1) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ 

L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

   2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 

σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ 

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

πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονοµικού φορέα, 

   3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48), 

                      4)   τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα 

συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 
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στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

              5)   νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

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

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

     6) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 

νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 2. Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 

υποχρέωση αφορά ιδίως: 

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

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

  β. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 3. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική 
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ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική 

νοµοθεσία  ή/και η αναθέτουσα αρχή  µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα 

ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση.  

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

 4. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, 

όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται  οι 

παράγραφοι 1 έως 3. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε 

σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται  η παράγραφος 

3. 

 4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 

σύµβασης (διαγωνισµό), οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:  

 α. Κατά την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων, δεν τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν.4412/2016, 
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β. Τελεί υπό πτώχευση, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης, ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 

εθνικές διατάξεις νόµου, 

γ. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το 

οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, 

δ. Έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 

στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 

ε. Γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων, 

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4412/2016, 

στ. Έχει παράσχει συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή έχει µε 

άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασης, 

ζ. Έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 

η. Έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής. 

 5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε 

χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν 

αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4. 

 6. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία 

προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
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την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 

οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα 

µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - 

µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

 7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των 

επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 8. Οικονοµικός φορέας, που του έχει επιβληθεί µε την κοινή 

υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 ποινή αποκλεισµού, 

αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας 

σύµβασης. 

 

 

Άρθρο 5ο 

Τρόπος Υποβολής των προσφορών 

 1. Κάθε προσφέρων δικαιούται να υποβάλλει µόνο µία προσφορά και 

σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων προσφορών από τον ίδιο προσφέροντα 

απορρίπτονται όλες. Όποιος υποβάλει προσφορά ατοµικώς δεν επιτρέπεται να 

µετέχει σε ένωση που υποβάλει προσφορά και κανείς δεν µπορεί να µετέχει σε 

περισσότερες της µίας ενώσεις που υποβάλουν προσφορά. Όποιος υποβάλλει 

προσφορά, ατοµικώς ή ως µέλος ένωσης, δεν δικαιούται να εκπροσωπεί άλλον 

προσφέροντα ή ένωση και κανείς δεν δικαιούται να εκπροσωπεί περισσότερους 

του ενός προσφέροντες ή ενώσεις προσφερόντων. Παράβαση των διατάξεων 

αυτών οδηγεί σε απόρριψη όλων των κατά παράβαση υποβληθεισών 
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προσφορών.  

  2. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

χωρίς να θίγεται το δικαίωµα των ενδιαφεροµένων να υποβάλουν ενστάσεις. Ο 

προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται 

ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, 

να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως 

κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό. Μετά την 

κατάθεση της προσφοράς απαγορεύεται και δεν έχει καµία συνέπεια η 

απόσυρσή της και κάθε τροποποίησή της. ∆ιευκρινίσεις επί της υποβληθείσας 

προσφοράς δίδονται µόνο όταν ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. Όλοι οι 

όροι της παρούσας σχετικά µε την κατάρτιση, το περιεχόµενο και την υποβολή 

της προσφοράς είναι ουσιώδεις και κάθε παραβίασή τους οδηγεί σε απόρριψη 

της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

 3. Επίσης δεν αναγνωρίζεται και δεν διορθώνεται  εκ των υστέρων και 

οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς, η εκ παραδροµής υποβολή 

δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στους (υπο)φακέλους 

“∆ικαιολογητικά συµµετοχής» -«Τεχνική Προσφορά»”. Οµοίως δεν αναγνωρίζεται 

και δεν διορθώνεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς η 

εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού τεχνικής 

προσφοράς στον (υπο)φάκελο “Οκονοµική Προσφορά”. 

 4. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και 

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 

χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών 

των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 

του Π.∆. 28/2015.  
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 5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  Εάν  υποβληθούν  τυχόν  εναλλακτικές  προσφορές,  δεν  θα 

ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης 

προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να 

επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 6.  Όταν στα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής γίνεται αναφορά σε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ως δικαιολογητικό, επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται η 

θεώρηση γνησίου υπογραφής και ότι η παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να 

φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 3, Ν. 4250/2014). 

 7. Σε περίπτωση που στη χώρα του συµµετέχοντος ορισµένα από τα  

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται πρέπει επί ποινή αποκλεισµού, να αναπληρωθούν 

µε Υπεύθυνη ∆ήλωση συµµετέχοντος, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο 

περιεχόµενο.  

Η δήλωση αυτή θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον συµµετέχων εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών  Συµµετοχής». Η µη έγκαιρη και προσήκουσα 

υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής συνιστά λόγο αποκλεισµού του 

προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

  8. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της 

Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από µετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε 

αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄ 188).  (Αρθρο 92 Παρ. 4 Ν.4412/16 Α’147) 

 9. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµέρα και ώρας, όπως 

ορίζεται ανωτέρω, δεν θα γίνεται αποδεκτή καµιά προσφορά. 
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ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 

χρονικό διάστηµα τεσσάρων (04) µηνών το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη 

της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που 

αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους.  

 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου 

από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα 

κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα 

έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι τεσσάρων 

(04) µηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης 

µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, 

οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

 4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 97 του 

Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 7ο 

Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς 

 1. Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως 

φάκελο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.4412/2016 και σύµφωνα 

µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που 

αναφέρονται στη συνέχεια.  

 2. Ο εν λόγω διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε κριτήριο την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά/µόνο βάσει 
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της τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το συνολικό κόστος . Η τιµή προσφοράς θα 

δοθεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Γενικούς όρους και Ειδικούς όρους 

καθώς και την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας. 

 3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο, και µέσα σε καλά 

σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

  α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

  β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 

  γ. Ο τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης, 

            δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας 

υποβολής προσφορών). 

  ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

 3. Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής : 

  α.  Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 8 της παρούσας δικαιολογητικά συµµετοχής (άρθρο 93 του Ν.4412/16), 

   β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται 

αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας (άρθρο 94 του ν.4412/16), 

  γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαµβάνει τα στοιχεία της 

οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 της 

παρούσας (άρθρο 95 του Ν.4412/16). 

  4. Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

 

Άρθρο 8ο 

Περιεχόµενο φακέλου ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 1. Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής 

τοποθετούνται  επί ποινή αποκλεισµού, τα αναφερόµενα κατωτέρω  : 

  α. Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το 
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οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές 

ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

   1)  ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 

4 της παρούσας,  

   2)  Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 

καθοριστεί, από τα έγγραφα της σύµβασης,  

  Επισηµαίνεται ότι σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλουν όλα ή 

ορισµένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 της παρούσης, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

  Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της 

ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και 

ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

  Αναλυτικότερα, θα πρέπει να συµπληρώσουν τα εξής: 

   1) Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό 

φορέα 

   2) Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 

   3) Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής  

  β. Ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 

του 1599/1986 (Α΄75), όπου ο οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι: 

   1) Αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση 

ανάδειξής του ως µειοδότη, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 14 της παρούσης).  

      2) Ως οικονοµικός φορέας, συµµορφώνεται πλήρως µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία κατά την ηµεροµηνία της ∆ιακήρυξης περί αµοιβών του 

απασχολούµενου προσωπικού για τις εν λόγω εργασίες καθώς και τους 

Ελληνικούς νόµους, ως προς το ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, 
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αποζηµιώσεις, φόρους, µέτρα ασφαλείας, κ.λ.π., έναντι του προσωπικού που θα 

απασχολήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών.    

   3) Έχει λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του 

άρθρου 66 του Ν.∆. 1400/73 περί καταστάσεως Αξιωµατικών και ότι δεν θα 

χρησιµοποιήσει ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους τους, τους µόνιµους 

στην εφεδρεία Αξιωµατικούς ή τους ανακαλούµενους στην ενέργεια µόνιµους 

στην εφεδρεία Αξιωµατικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από 

την αποστρατεία τους.  

      4) Έλαβε γνώση και αποδέχεται όλους τους όρους της 

Τεχνικής Προδιαγραφής (παράρτηµα «Γ») καθώς και της παρούσας διακήρυξης. 

   γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο 

διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 περ. 

δδ του ν. 4412/2016. 

  δ.  Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως 

ακολούθως : 

   1) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή 

Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ):  

    α) Αντίγραφο από το τηρούµενο στην αρµόδια 

κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της 

συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, συνοδευόµενο από το αντίστοιχο 

ΦΕΚ.  

    β) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η αρχική 

καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα 

αντίστοιχα ΦΕΚ. 

   2) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή 

προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) : 

    α) Αντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρείας. 
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    β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας 

από την αρµόδια αρχή. 

                             3)         Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα : 

    α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται στις 

ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της 

έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και 

λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο 

σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 

ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.  

    β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει 

κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό 

δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από 

ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται 

η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού 

του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 

κατηγορίες υποψηφίων. 

   4) Για φυσικά πρόσωπα: 

    Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια 

Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. 

 2. Οι ενώσεις και οι συµπράξεις προσφερόντων που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 

ένωση ή κοινοπραξία. 

 3. Όπου στα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής γίνεται αναφορά σε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ως δικαιολογητικό, επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται η 

θεώρηση γνησίου υπογραφής και ότι η παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να 
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φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 3, Ν. 4250/2014). 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Περιεχόµενο φακέλου τεχνικής προσφοράς 

O Κλειστός Φάκελος της Τεχνικής προσφοράς θα συµπεριλαµβάνει:  

α.  Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται η χώρα καταγωγής και το εργοστάσιο 

κατασκευής του προσφερόµενου υλικού / υλικών 

β.  Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι «ο κατασκευαστής του τελικού 

προϊόντος/προϊόντων αποδέχεται έναντι της προµηθεύτριας εταιρείας την 

εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας». Επίσης θα δηλώνεται ότι «Κατά την 

παράδοση το υλικό/ υλικά θα συνοδεύεται/ συνοδεύονται από πρωτότυπο 

Πιστοποιητικό Προέλευσης (Certificate of Origin), του κατασκευαστή ή αρµόδιας 

αρχής (π.χ. Εµπορικό Επιµελητήριο) της χώρας κατασκευαστή ή αντίστοιχης 

αρχής (π.χ. Τελωνείο) της εξαγωγής του υλικού, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

χώρα προέλευσης του υλικού. Στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να 

αναγράφονται/πιστοποιούνται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) Η ένδειξη CERTIFICATE OF ORIGIN. 

(β) Η χώρα κατασκευής του υλικού. 

(γ) Ο εκδότης του πιστοποιητικού. 

(δ) Η περιγραφή του υλικού. 

(ε) O κατασκευαστής του υλικού 

γ. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 

9001:2015 (ή EN ISO 9001:2008 µέχρι την 15η Σεπτεµβρίου 2018) του 

δηλούµενου κατασκευαστή του υλικού / υλικών µεταφρασµένο στην ελληνική 

γλώσσα, στο οποίο θα περιγράφεται µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη σαφήνεια ότι 

η εταιρεία πιστοποιείται για την κατασκευή των προσφερόµενων υλικών και όχι 

διακίνηση / διανοµή αυτών, οι προσφορές των οποίων δεν θα γίνονται 

αποδεκτές. 
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δ. ∆ήλωση παροχής «Εγγύησης Καλής Λειτουργίας» του 

προσφερόµενου υλικού / υλικών για χρόνο τουλάχιστον ίσο µε δυο (2) έτη. 

           ε.     ∆ήλωση ότι τα υλικά θα είναι καινούργια, πλήρη, αµεταχείριστα και 

πρόσφατης κατασκευής. Στην περίπτωση που υπάρχει όριο ζωής απαιτείται η 

αναγραφή του στη συσκευασία του υλικού, καθώς επίσης να διασφαλίζεται ότι το 

υπολειπόµενο, κατά την προµήθεια χρονικό διάστηµα ορίου ζωής του υλικού 

είναι τα 2/3 του συνόλου ορίου ζωής του. 

2. Σε περίπτωση που συνυποβληθούν µε την προσφορά στοιχεία και 

πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα «έννοµα» συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις 

που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση των πληροφοριών αυτών 

οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της Πληροφορίας Εµπιστευτικού Χαρακτήρα 

αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά 

ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς 

 1.    Στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονοµική προσφορά και κάθε 

άλλο οικονοµικό στοιχείο που απαιτείται από την παρούσα.  

  2. Η αναθέτουσα αρχή, διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον οι προσφορές 

φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινίσεις 

για τη σύνθεση της προσφοράς τους και στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση 

των προσφερόµενων τιµών (πληρέστερη ανάλυση της προσφοράς µε 

διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισµού), πριν την απόρριψη των οικονοµικών 

προσφορών τους, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν όλα τα 

παραπάνω εγγράφως. 

 3.     Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο εταιρικός 

αριθµός τραπεζικού λογαριασµού (IBAN NUMBER) καθώς και η επωνυµία της 

τράπεζας.  
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 4.   Προσφορά υπό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους ουσιώδεις όρους των 

συµφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 5.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  Ο υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, 

δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 

προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 6. Σε  περίπτωση  ύπαρξης  ισότιµων/ισοδύναµων  προσφορών, 

ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

 7.     Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς ή 

οποιαδήποτε αξίωση του οικονοµικού φορέα πέραν των τιµών της προσφοράς 

του. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιµή σε υλικά ή υπηρεσίες που 

αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. 

Οτιδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν, βαρύνουν τον εργολάβο. 

  8.    Ο ΦΠΑ δεν πρέπει να περιλαµβάνεται στις προσφερθείσες τιµές.  

 9. Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 10. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό 

αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της 

Επιτροπής του διαγωνισµού 

 11. Οι τιµές µονάδας των προς προµήθεια ειδών/ παροχής υπηρεσιών 

θα  είναι σταθερές και αµετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και για 

κανένα λόγο δεν αναθεωρούνται. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του 

προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της 

σύµβασης. 

  12. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη  νόµιµη  επιβάρυνση που προβλέπεται  από τις ισχύουσες 

διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. 

  13. Σε όποια προσφορά η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της 

αναθέτουσας αρχής, τότε αυτή θεωρείται απαράδεκτη. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 

 Εγγυήσεις 

            1. Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας κατ’ ελάχιστο δυο (2) έτη. 

            2. Με την υπογραφή της «Σύµβασης» / «Συµφωνητικού Προµήθειας», η 

προµηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει «Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτελέσεως της Σύµβασης» ισχύος έξι (6) µηνών πέραν του 

«συµβατικού» χρόνου παράδοσης και ποσού ίσου µε το πέντε τοις εκατό (5%) 

επί της καθαρής αξίας της προµήθειας προ κρατήσεων και άνευ ΦΠΑ 

(ανελαστικός όρος). 

           3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης 

και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έντυπα των 

εγγυητικών επιστολών εάν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  

 
 

Άρθρο 12ο 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

  1. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 

1 της παρούσας. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και 

των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, µε την παρακάτω διαδικασία: 

             α. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

  β. Μονογράφονται οι φάκελοι  µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονοµική Προσφορά". 

  γ. Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής 

και µονογράφονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 
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  δ. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που 

τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

  ε. Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών 

προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά 

ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).  

  στ. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της 

τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  

  ζ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 

µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των 

τεχνικών προσφορών. 

  η. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης 

της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων 

µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.  

  θ. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο 

διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 

  ι. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη 

αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην 

καταχώριση σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της: 

    1) Όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και  των 

υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

αυτών,   2) Των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών,  
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   3) Των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα 

του ελέγχου αυτών. 

 2. Επισηµαίνεται ότι η αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών 

προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 

επιτροπής και ως ορίζονται στο άρθρο 100 του ν.4412/2016.  

 3. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής 

χαµηλότερης τιµής. 

 4. Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή 

(ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση 

µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των 

οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

 5. Σε περίπτωση που υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνει 

αποδεκτή µία µόνο προσφορά, µετά από απόφαση της Επιτροπής, αυτή µπορεί 

να αξιολογηθεί κανονικά  και ο διαγωνισµός να µην µαταιωθεί υποχρεωτικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

∆ικαστική προστασία – Ενστάσεις 

 1. Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας διακήρυξης, η 

ένσταση υποβάλλεται µέχρι έξι (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, 

εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 
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σύµβασης (ήτοι 600,00 €). Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 

του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 14ο 

∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το 12ο άρθρο της 

παρούσας διακήρυξης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο 

φάκελο, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, σε 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν. 4250/14, αναφερόµενα ως δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

  α. Οι Έλληνες πολίτες  

   1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του 

τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ήτοι : 

    α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 

τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες 

µορφές εµπορίας ανθρώπων. (Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το 

απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις.)  

    β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 
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της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή 

δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

     γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως 

άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενηµερότητας θα αφορά τόσο τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος όσο και τους εκπροσώπους αυτού, 

εφόσον υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης, που είναι ασφαλισµένοι σε 

διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 

ασφαλισµένους στο ΙΚΑ και θα συνοδεύεται από κατάσταση προσωπικού κατά 

ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε 

απασχολούµενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί 

του σώµατος αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από αρµόδια 

διοικητική αρχή. (Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Π.∆. 258/05 και τις 

τροποποιήσεις αυτού, οι ΑΕ εταιρείες, είναι υποχρεωµένες να ασφαλίσουν στον 

ΟΑΕΕ τα µέλη του ∆.Σ., εφόσον αυτά είναι µέτοχοι κατά ποσοστό 3% 

τουλάχιστον.) 

     δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το 

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά 

τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 

σχετικής ειδοποίησης.  

                                                         ε) Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του 

εκπροσώπου του µειοδότη οικονοµικού φορέα. 
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  β. Τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα  

   1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 

τους Έλληνες πολίτες . 

   2) Τα απαιτούµενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα 

αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα µέλη 

του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 

  γ. Τα φυσικά και νοµικά αλλοδαπά πρόσωπα  

   Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Σηµειώνεται 

ειδικά ότι εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από 

ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού 

του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα 

και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 

καταστάσεις.  

  δ. Οι Συνεταιρισµοί 

   1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 

τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους 

Συµβουλίου. 

   2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός 

λειτουργεί νόµιµα.  

  ε. Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλουν κοινή 

προσφορά  

   Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 

προσφέροντα που συµµετέχει στην Ένωση.  

 2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό 
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ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή 

µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

 3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(ΤΕΥ∆) είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο 

χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

 5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν 

νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων 

αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, 

η διαδικασία µαταιώνεται. 
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  ΑΡΘΡΟ 15ο 

Σύµβαση 

 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη Σύµβαση η οποία θα αποτελείται από ένα βασικό έγγραφο 

στο οποίο θα επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα µέρη αυτού, η ∆ιακήρυξη και η 

απόφαση κατακύρωσης. 

 2. Επισηµαίνεται ότι η διάρκεια Σύµβασης αφορά στο χρόνο 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτές από τα 

συµβαλλόµενα µέλη. 

 3. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε 

τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

 4. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους 

και τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς και τα 

δικαιώµατα και  τις   υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε 

βάση τη ∆ιακήρυξη  και την προσφορά κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και 

κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλµάτων ή  παραδροµών.  

 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 

Σύµβασης, εντός είκοσι (20) ηµερών. 

 6. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις 

κυρώσεις. 

 7. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους 

όρους που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, 

θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 

προς το περιεχόµενο της παρούσης. 

 8. Επίσης, επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβαση θα είναι 

η Ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση 

(εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Εάν 

υπάρξει κόστος µεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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 9. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών (ΕΠΠΕ) της 

ΝΚ/∆∆, θα προβαίνει στον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της εφαρµογής 

συντάσσοντας αντίστοιχα πρωτόκολλα, υπογεγραµµένα από τα µέλη της ΕΠΠΕ 

και τον οικονοµικό φορέα ή άλλο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του. 

Παρατηρήσεις των µελών της ΕΠΠΕ, σχετικά µε την πραγµατοποίηση της όλης 

συµβάσεως (π.χ. ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των υλικών και τον 

τρόπο και χρόνο εκτελέσεως της προµήθειας ) πρέπει να γίνονται δεκτές από τον 

οικονοµικό φορέα. Σε περίπτωση µη υπογραφής των πρωτοκόλλων από τον 

ανάδοχο ή µη προσέλευσης αυτού στον τόπο και στον χρόνο που του έχει 

ζητηθεί από την ΕΠΠΕ για την παραλαβή των υλικών/εργασιών, η ΕΠΠΕ 

προβαίνει στη µονοµερή υπογραφή των πρωτοκόλλων και την υποβολή τους 

αρµοδίως, κοινοποιώντας παράλληλα τα εν λόγω πρωτόκολλα και στον 

εργολάβο. 

 11. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον 

συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την 

προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να 

τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο 

Τρόπος πληρωµής – Κρατήσεις 

 1. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), από πιστώσεις ΓΕΝ και 

ειδικότερα από πιστώσεις από Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Εθνικό 

Σκέλος) (Π.∆.Ε) Αρµοδιότητας ΓΕΝ/∆ΕΞ. 

 2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών, εκτός αν οι 

ιδιαίτερες συνθήκες το  επιβάλουν και µετά από συµφωνία µε τον 

αντισυµβαλλόµενο εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη 

της υποβολής του τιµολογίου από τον ανάδοχο συνοδευµένο από τα λοιπά 

νόµιµα δικαιολογητικά. 

 3. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής 

και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, ν.4412/2016 και την 

ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη 
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απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . (τιµολόγια, δελτία αποστολής, 

αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα 

οριστικής  ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 

 4. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την 

ηµεροµηνία της παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 

 5. 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. 

Επίσης, δεν προσµετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών). 

 6. Οι υποχρεωτικές κρατήσεις (α,β,γ,δ και ε κατωτέρω πίνακα) καθώς 

και η προείσπραξη του Φόρου Εισοδήµατος µε τις οποίες βαρύνεται ο 

προµηθευτής είναι: 

α. Υπέρ Μ.Τ.Ν 4 % 

β. Υπέρ Τ.Α.Ν - ΕΛΟΑΝ 2 % 

γ. Υπέρ ∆ηµοσίου  0,144% 

 Σύνολο: 6,144% 

δ. Φόρος Εισοδήµατος 4% 

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 1. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη γραπτή 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέτει οποιοδήποτε µέρος ή σύνολο των 

εργασιών  σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στην 

προσφορά του σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 131 του ν. 4412/16. 

2. Σε  περίπτωση, κατά την υλοποίηση της σύµβασης, 

αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε υπεργολάβο / 
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υπεργολάβους, που έχει συµπεριλάβει στην προσφορά, ο ανάδοχος 

υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα 

Αρχή και η εκτέλεση της σύµβασης θα συνεχίζεται  

από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από 

πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίησή της, 

µετά από προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας Αρχής. Για την 

αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη 

της αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο Ανάδοχος ότι στο πρόσωπο 

του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις µε τις οποίες ο 

αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 

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

σύµβασης φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο 

Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου-Κυρώσεις 
 

 1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συµβάσεως ή της 

ισχύουσας νοµοθεσίας, η διοίκηση δύναται να επιβάλει κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την επιβολή ποινικών ρητρών 

σύµφωνα µε τα άρθρα 217 και 218 του  ν.4412/2016 (Α΄  147)   . 

           2. Η διοίκηση δικαιούται να αναζητήσει κάθε ζηµιά από οποιαδήποτε 

αιτία, εφόσον  συνδέεται αιτιωδώς µε την παράβαση του αναδόχου / 

προµηθευτή. Η διοίκηση  δικαιούται  να  αναζητά  και  ζηµίες  τρίτων  προς  

όφελος  των  οποίων συνάπτεται η σύµβαση. 

 3. Προ της επιβολής της κυρώσεως, η διοίκηση καλεί σε έγγραφη 

παροχή εξηγήσεων τον παραβάτη ανάδοχο / προµηθευτή εντός προθεσµίας 

πέντε  (5)  ηµερών.   

 4. Ο οικονοµικός φορέας που θα κηρυχθεί έκπτωτος, θα υπόκειται 

στις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄ 147) στα εκάστοτε ισχύοντα από την κείµενη 

νοµοθεσία. 

 5. Ρητώς συµφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και 

στις κατωτέρω  περιπτώσεις, πέρα της µη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και 
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µη οφειλόµενες σε ανωτέρα βία: 

                    α. Εάν ο οικονοµικός φορέας κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως 

ή παύσει τις πληρωµές του. 

                    β. Εφ’ όσον η παροχή υπηρεσίων δεν ικανοποιεί τις από την 

σύµβαση καθοριζόµενες απαιτήσεις και είναι εκτός των από την σύµβαση 

προβλεποµένων ορίων. 

                    γ. Εάν ο οικονοµικός φορέας αρνηθεί την εκτέλεση της παροχής 

υπηρεσιών ή των επιµέρους εργασιών ή δηλώσει αδυναµία εκτελέσεως των, για  

λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. 

 6. Σε περίπτωση κηρύξεως του οικονοµικού φορέα σε κατάσταση 

πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωµών ή δηµιουργίας νέου νοµικού 

προσώπου, ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον 

εργοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο 

Ανωτέρα Βία 

 1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των 

συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης 

οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

 2. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης 

υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, 

οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) 

ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) 

περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την 

πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 
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ΑΡΘΡΟ 20Ο  

Εµπιστευτικότητα - Εχεµύθεια 

 1. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του 

δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύµβασης, ούτε 

κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε 

σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του και 

κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.  

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της 

και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την 

παράλειψή της στο µέλλον. 

 2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις 

σχετικά µε τη προµήθεια, χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις 

του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε 

κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος και όλα τα 

εξουσιοδοτηµένα από αυτόν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην 

ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και εξαιτίας ή 

αφορµής της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα 

ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή του Αναδόχου. 

 4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της 

εχεµύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της 

βλάβης ή ζηµίας και την αποζηµίωση της στρεφόµενη, κατ' ενάσκηση διακριτικής 

της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς 

αποζηµίωση. 
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ΑΡΘΡΟ 21Ο 

Τρόπος διάθεσης των εγγράφων της σύµβασης 

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν αντίγραφα της 

διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Πολεµικού Ναυτικού (www.hellenicnavy.gr). 

Η διακήρυξη είναι επίσης αναρτηµένη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

                                                   ΑΡΘΡΟ 22Ο 

                                          Παράδοση – Παραλαβή 

           1. Οι συµµετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να έχουν ικανότητα παράδοσης 

των υλικών / εκτέλεσης των εργασιών το συντοµότερο δυνατό µε ανώτατο χρόνο 

παράδοσης/εκτέλεσης τους τέσσερις (04) µήνες από την ηµεροµηνία ανάθεσης 

της σύµβασης. 

            2. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της 

∆ιεύθυνσης ∆ιοικήσεως στο Ναύσταθµο Κρήτης, ενώ τηρείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

                α. Οι προµηθευτές πριν από κάθε προσκόµιση υλικού / υλικών, 

έρχονται σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής του 

∆ιαγωνισµού για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Μονάδας, ώστε να 

καθοριστεί η ηµεροµηνία παραλαβής και να εξασφαλισθεί από την αρµόδια 

Υπηρεσία Ασφαλείας του Ναυστάθµου Κρήτης η απαραίτητη / προβλεπόµενη 

άδεια Εισόδου του προσωπικού τους. 

                 β. Η Ποσοτική και η Ποιοτική παραλαβή του υλικού / υλικών, θα 

πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας παρουσία του 

προµηθευτού ή του νόµιµου αντιπροσώπου του. Η αρµόδια Επιτροπή θα 

συντάξει το αντίστοιχο «Πρωτόκολλο Ποσοτικής και η Ποιοτικής Παραλαβής», 

ενώ θα το προσυπογράψει ο προµηθευτής ή ο νόµιµος αντιπρόσωπός του. Στην 

περίπτωση κωλύµατος του προµηθευτή να παρευρεθεί κατά τη διαδικασία 

παραλαβής, ο τελευταίος υποχρεούται σε έγγραφη αποδοχή των αποτελεσµάτων 

αυτής αφού του κοινοποιηθούν. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου για 

την Προµήθεια Υλικού δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του 

πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α∆ Φ.608.6/38/Σ.266/13 Μαι 19 
  
  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

 
ΘΕΜΑ : Προµήθεια / Τοποθέτηση Νέων Κ. Μηχανών Σε Ρ/Κ Πελίας Στο       
              Ναύσταθµο Κρήτης 
 
1. ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκοπός της παρούσης τεχνικής περιγραφής (ΤΠ) είναι η χρήση της από το 
Πολεµικό Ναυτικό στη σύναψη συµβάσεως κατόπιν διαγωνισµού για την 
προµήθεια και αντικατάσταση δυο (2) κύριων  µηχανών (Κ/Μ) στο Ρ/Κ ΠΕΛΙΑΣ 
στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθµου Κρήτης (ΝΚ). Το Πολεµικό Ναυτικό (ΠΝ) 
διατηρεί το δικαίωµα της µη αγοράς / εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης του 
συνόλου αντικειµένου θέµατος (δύο (2) Κ/Μ), στην περίπτωση των µη 
ικανοποιητικών δοκιµών λειτουργίας επί του πλοίου. 
 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

2.1 . Τεχνική Περιγραφή: η παρούσα τεχνική περιγραφή (Τ.Π.) µε ό,τι αυτή 
περιέχει.  

2.2.  Πλοίο: Ρ/Κ ΠΕΛΙΑΣ. 
2.3.  ΝΚ: Ναύσταθµος Κρήτης. 
2.4.  Εργολάβος ή Iδιωτικός Φορέας ή Προµηθευτής ή Ανάδοχος: Ο φορέας ο 
οποίος θα υλοποιήσει την προµήθεια και εγκατάσταση των Κ/Μ.  
2.5.  Αντικατάσταση των Κ/Μ: Το σύνολο των υποχρεώσεων του εργολάβου 
που περιλαµβάνει, την έκδοση των πιστοποιητικών, την επίβλεψη της 
εργασίας, την εκτέλεση των επιθεωρήσεων και των δοκιµών, καθώς και την 
προµήθεια όλων των υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. 
2.6.  Υλικά: Το σύνολο των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την 
υλοποίηση του έργου συµπεριλαµβανοµένου της άρµωσης, εξάρµωσης και 
επανατοποθέτησής τους. 
2.7.  Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής: Η επιτροπή που θα 
καθορισθεί από το ΠΝ για την παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών 
εξάρµωσης/άρµωσης και αντικατάστασης των Κ/Μ καθώς και όλων των 
παρελκοµένων αυτών. Αποτελείται από Αξιωµατικούς και Υπαξιωµατικούς 
του Πολεµικού Ναυτικού και θα καθοριστεί µετά την ανάδειξη του µειοδότη 
εργολάβου και πριν την έναρξη των εργασιών αντικατάστασης των Κ/Μ.  Η 
επιτροπή αυτή έχει ως σκοπό την παρακολούθηση των εργασιών, παροχή 
κατευθύνσεων προς τον εργολάβο σχετικά µε τις εκτελούµενες εργασίες και 
παροχή οποιασδήποτε άλλης συνδροµής απαιτηθεί κατά την διάρκεια της 
επισκευής, όπως η παράδοση στον εργολάβο σχεδίων / εγχειριδίων, επίλυση 
διαφόρων διαδικαστικών θεµάτων που µπορεί να προκύψουν κατά τη 
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διάρκεια των εργασιών κλπ. Επίσης, η επιτροπή παρακολουθήσεως και 
παραλαβής εργασιών είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των εργασιών 
επισκευής που εκτέλεσε ο φορέας και την σύνταξη και υποβολή 
πρωτοκόλλων παραλαβής. Από την έναρξη των εργασιών και µετέπειτα, ο 
µειοδότης εργολάβος οφείλει να απευθύνεται στην επιτροπή 
παρακολουθήσεως και παραλαβής εργασιών για όσα θέµατα αφορούν τις 
εργασίες τις οποίες έχει αναλάβει.  

2.8. Ηµερολογιακές ηµέρες: εννοούνται όλες οι ηµέρες, χωρίς να 
εξαιρούνται οι αργίες, όπως Σάββατα, Κυριακές κλπ. 
 
 
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

3.1. Η αντικατάσταση των Κ/Μ θα εκτελεστεί από τον εργολάβο που θα 
επιλεγεί, ως ένα ολοκληρωµένο, ετοιµοπαράδοτο έργο (άρµωση νέων 
Κ/Μ µετά των παρελκοµένων αυτών–εγκατάσταση συστηµάτων/πινάκων 
παρακολούθησης – εγκατάσταση διατάξεων ασφαλείας κλπ) (Ανελαστική 
απαίτηση). 

       3.2.   Είναι απαραίτητη η επίσκεψη του υποψήφιου εργολάβου στο πλοίο 
όπου θα εκτελεστεί η αντικατάσταση των Κ/Μ, στις εγκαταστάσεις του ΝΚ, 
ώστε να λάβει γνώση της υπάρχουσας διαµόρφωσης του χώρου του 
µηχανοστασίου και του υφιστάµενου συστήµατος προώσεως και µεταδόσεως 
κινήσεως στα ελικοπηδάλια και να εκτιµηθούν λεπτοµερειακά από τον ίδιο οι 
απαιτούµενες εργασίες όπως είναι οι απαιτούµενες εξαρµώσεις/αρµώσεις, 
ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα-παραλήψεις στην τεχνική και οικονοµική 
προσφορά του (ανελαστικός όρος). 

 
 
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

4.1. Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες θα υποβάλλουν τα κάτωθι:  
 (α)  τις απαραίτητες εργασίες για την τοποθέτηση των νέων Κ/Μ.   
 (β)  πίνακα απαιτούµενων εργασιών µε το χρονοδιάγραµµα αυτών. 
 (γ) αναλυτικό πίνακα των βαρών των κυρίων µηχανών/παρελκοµένων 
που θα τοποθετηθούν, ώστε να εξετασθεί η επίδραση του νέου προωστήριου 
σκεύους στην ευστάθεια του πλοίου από το αρµόδιο τµήµα Μελετών του ΝΚ. 
Επισηµαίνεται ότι κάθε Κ/Μ θα πρέπει να έχει βάρος µικρότερο ή ίσο µε τον ήδη 
υπάρχον.  

4.2. Η Κ/Μ θα πρέπει να αποδίδει ισχύ τουλάχιστον 150 PS σε αριθµό 
στροφών εξόδου 1250 RPM. Ο µέγιστος αριθµός στροφών οι 
1350RPM. Ο περιορισµός του µέγιστου αριθµού στροφών είναι 
ανελαστικός έτσι ώστε να µην ξεπερνούν τα επιτρεπόµενα για την 
υφιστάµενη σχεδίαση όρια και να µην κριθεί απαραίτητη η περαιτέρω 
µετατροπή  του συστήµατος ελικοπηδαλίου. 

4.3. Η αντικατάσταση των Κ/Μ θα λάβει χώρα στη περιοχή του ΝΚ. Τα 
συνεργεία της εταιρείας θα έχουν πρόσβαση στη περιοχή του ΝΚ. Η 
αντικατάσταση των Κ/Μ θα γίνει αποκλειστικά από το προσωπικό και 
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µε µέσα του εργολάβου. Τυχόν αιτηθείσες διευκολύνσεις από τον 
εργολάβο θα εξετάζονται από τη ΝΚ/∆∆ και εφόσον εγκρίνονται θα 
δίνονται µε την ανάλογη χρέωση. 

4.4. Οι προσφερόµενες Κ/Μ θα είναι ναυτικού τύπου καινούργιες (ως προς 
τη χρήση), κατασκευής τελευταίας διετίας, σύγχρονης τεχνολογίας µε 
εγγύηση πλήρους υποστήριξης για τα επόµενα δέκα (10) έτη από 
κατασκευαστή που παρέχει τυποποιηµένα προϊόντα βιοµηχανίας για 
πλοία και δύο (2) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας στο σύνολο των Κ/Μ 
(Ανελαστικές απαιτήσεις). Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει 
πιστοποιητικό κατά ISO 9000 και ο τελικός έλεγχος / δοκιµές FAT 
(Factory Acceptance Tests) να έχει εκτελεσθεί σύµφωνα µε το 
πρότυπο ISO 3046-1. 

4.5. Η παράδοση των Κ/Μ µετά των παρελκοµένων αυτών εγκατεστηµένων 
επί του πλοίου και εν γένει η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που 
αναφέρονται στην παρούσα ΤΠ, θα γίνει από την προµηθεύτρια 
εταιρεία ως ένα σύνολο και µε τη διαδικασία TURN ON KEY PROJECT 
(«µε το κλειδί στο χέρι») (Ανελαστική απαίτηση). 

4.6. Η λήψη / τήρηση των προβλεποµένων µέτρων ασφαλείας είναι 
αποκλειστική ευθύνη του εργολάβου, ενώ η ορθή λήψη αυτών θα 
ελέγχεται / επιβλέπεται από αρµόδιο προσωπικό του ΠΝ.  

4.7. Η επιτροπή παρακολουθήσεως και παραλαβής εργασιών έχει το 
δικαίωµα να υποδείξει πρόσθετα µέτρα ασφαλείας, χωρίς καµία 
οικονοµική επιβάρυνση ή επιπρόσθετη χρέωση για το ΠΝ, εφόσον 
κρίνει ότι τα υπάρχοντα µέτρα ασφαλείας είναι ανεπαρκή. 

4.8. Σε περίπτωση που ο φορέας αµελεί να εφαρµόζει τα απαιτούµενα 
µέτρα ασφαλείας, ή τα εφαρµόζει αντίθετα προς τους κανόνες 
τηρήσεώς τους, τότε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
εργασιών έχει το δικαίωµα να διακόψει ή να αναστείλει τις εργασίες. Ο 
χρόνος διακοπής ή αναστολής των εργασιών σε αυτήν την περίπτωση 
δεν παρατείνει τον συµβατικό χρόνο αποπεράτωσής τους. 

4.9. Ο εργολάβος υποχρεούται να ορίσει κάποιο άτοµο υπεύθυνο για την 
διεύθυνση του έργου, στο οποίο θα απευθύνεται η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών και µε το οποίο θα γίνονται 
όλες οι συνεννοήσεις. Τα στοιχεία του υπευθύνου της διεύθυνσης του 
έργου, καθώς και η επαγγελµατική ιδιότητα του ατόµου αυτού θα 
πρέπει να υποβληθούν εγγράφως µε την προσφορά του αναδόχου. 

4.10. ∆εν επιτρέπονται τροποποιήσεις στην παρούσα περιγραφή µε 
πρωτοβουλία του εργολάβου, εκτός αν έχουν εγκριθεί πρώτα από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών. Κάθε επιθυµητή 
τροποποίηση από τον εργολάβο θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως 
και να υποβάλλεται εγγράφως στην επιτροπή.  Εφόσον η 
τροποποίηση αυτή γίνεται αποδεκτή από την επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνεται εγγράφως. 

4.11. Τροποποιήσεις στην παρούσα περιγραφή που θα γίνουν από τον 
εργολάβο χωρίς την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής εργασιών, έτσι βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά 
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τον εργολάβο. Σε αυτήν την περίπτωση η επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής εργασιών δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάστασή 
τους. 

4.12. Η αντικατάσταση των Κ/Μ δε θα επηρεάσει ή επιδεινώσει την 
κατάσταση ή τη λειτουργικότητα των ήδη εγκατεστηµένων 
µηχανηµάτων / συστηµάτων του πλοίου. 

4.13. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
(Σ∆Π), πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2015 (σύµφωνα µε παρ. 2.2.1) ή 
µεταγενέστερο από εγκεκριµένο από το ΕΣΥ∆ (Εθνικό Σύστηµα 
∆ιαπίστευσης) φορέα ή από φορέα της «Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για 
τη ∆ιαπίστευση» (European  cooperation of Accreditation  – ΕΑ), σε 
ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της εργολαβίας, που αφορά το σύνολο των 
εργασιών τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει (Ανελαστική απαίτηση). 
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προσκοµίσει αντίστοιχο έγκυρο 
Πιστοποιητικό Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, το οποίο θα πρέπει 
να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, 
όσο και κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Επιπλέον, ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα δεσµευτεί (µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86) ότι, 
εφόσον λήγει η ισχύς του εντός της διάρκειας της εργολαβίας, 
αναλαµβάνει την υποχρέωση έγκαιρης ανανέωσης, η οποία αν δεν 
γίνει, θα κηρύσσεται έκπτωτος. Μαζί µε το πιστοποιητικό ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα προσκοµίσει και τα αποτελέσµατα επανεπιθεώρησης του 
Σ∆Π από το φορέα πιστοποίησής του σύµφωνα µε το αντικείµενο της 
παρούσης σύµβασης, για έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης. 

4.14. Κάθε προσφορά να συνοδεύεται εκτός των άλλων και από τα εξής: 
4.14.1. Πίνακα προβλεπόµενων µερικών και γενικών επιθεωρήσεων 

µε αναλυτική αναγραφή των απαιτούµενων για κάθε εργασία 
ανταλλακτικών µε κωδικό αναγνώρισης και τις ώρες λειτουργίας 
στις οποίες προβλέπονται οι εν λόγω εργασίες. Ο συγκεκριµένος 
πίνακας να τεκµηριώνεται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια, αντίγραφα 
των οποίων θα υποβληθούν προς αξιολόγηση (Ανελαστική 
απαίτηση). 

4.14.2. Πίνακα µε απαιτούµενα ειδικά εργαλεία για την εκτέλεση των 
εκάστοτε επιθεωρήσεων (Ανελαστική απαίτηση).  

4.14.3. Πίνακα συστηµάτων ασφάλειας και αυτοµατισµών των Κ/Μ 
(Ανελαστική απαίτηση). 

4.14.4. Πίνακα βάρους και µεγέθους Κ/Μ (Βάρος, όγκος και 
εργονοµία εγκατάστασης – πρόσβασης σε µέρη της Κ/Μ για 
επισκευή) (Ανελαστική απαίτηση). 

4.14.5. Πίνακα µε µέσο χρόνο µεταξύ βλαβών (Mean Time Between 
Failure –ΜΤΒF) (Ανελαστική απαίτηση). 

4.14.6. Πίνακα µε καταναλώσεις καυσίµου και λιπαντικών. 
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5. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΩΝ 
Κ.ΜΗΧΑΝΩΝ 
 

5.1. Υφίσταται αριθµός εγχειριδίων – σχεδίων του πλοίου και των 
εγκατεστηµένων Κ/Μ τα οποία είναι δυνατόν να παραδοθούν στον 
εργολάβο κατά τη διάρκεια των εργασιών. Συγκεκριµένα: 

   (α) Instruction Manual and Parts List: DEUTZ AG SA8M 517–Marine 
Engine    
           (β) Σχέδιο Υπ. Αριθµ. 53-5-6 723 02 – General Plan 
 (γ) Σχέδιο Υπ. Αριθµ. 53-S-6 – General Arrangement Plan 
 (δ) Σχέδιο Υπ. Αριθµ. S.53-10 – ∆ίκτυο Θαλασσινού και Γλυκού Νερού  
 (ε) Σχέδιο Υπ. Αριθµ. 4026 - ∆ίκτυο Ύδατος Ψύξεως ΚΜ και Ελαίου 
 (στ) Σχέδιο Υπ. Αριθµ. 2.72-3505 – Μηχανισµός Ελικοπηδαλίου 
 (ζ) Σχέδιο Υπ. Αριθµ. 2.72-3789 – Μηχανισµός Ελικοπηδαλίου 
           (η) Γενικό Μητρώο πλοίου 
Εφόσον κάποια από τα σχέδια παραδοθούν στον εργολάβο, µετά το πέρας των 
εργασιών θα πρέπει να επιστραφούν στο ΠΝ µαζί µε τυχόν αντίγραφα που 
αναπαράχθηκαν. Ο εργολάβος δεν έχει το δικαίωµα να κρατήσει εγχειρίδια, 
σχέδια ή αντίγραφά αυτών. 

5.2. Ο τύπος των ήδη υπαρχόντων µηχανών είναι DEUTZ AG SA8M 517 
(Marine Engine) µε ονοµαστική ισχύ 150HP στις 1250 RPM.   

5.3. Η µεταφορά της κίνησης από τις Κ/Μ στα ελικοπηδάλια επιτυγχάνεται 
µε τη χρήση ενός υδραυλικού συµπλέκτη, ο οποίος προσαρµόζεται στο 
κέλυφος της Κ/Μ. Το εν λόγω σύστηµα  συµπλέκει αυτόµατα το 
στροφαλοφόρο άξονα της Κ/Μ µε το αξονικό σύστηµα µετά από ένα 
ικανό αριθµό στροφών της Κ/Μ, διατηρώντας την απαραίτητη 
ελαστικότητα µεταξύ τους. Μειωτήρας στροφών δεν υφίσταται, ενώ η 
µείωση των στροφών της Κ/Μ επιτυγχάνεται στο κεντρικό σύστηµα 
των ελικοπηδαλίων (λόγος µείωσης 1212 στροφές (RPM) άξονα προς 
142 στροφές (RPM) πτερυγίων ή 1:8,5), το οποίο βρίσκεται κάτω από 
το διαµέρισµα της γέφυρας.  

5.4. Η εκκίνηση των Κ/Μ επιτυγχάνεται µε τη χρήση δύο ηλεκτρικών 
εκκινητών (µίζες) ανά Κ/Μ. Τα δυναµό των Κ/Μ φορτίζουν τόσο τους 
συσσωρευτές  οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την εκκίνηση των Κ/Μ 
(12 στοιχεία των 2V συνδεδεµένα σε σειρά, 220Ah έκαστο), όσο και 
τους συσσωρευτές (τέσσερα (4) στοιχεία των 24V συνδεδεµένα 
παράλληλα, 220Ah έκαστο), οι οποίοι χρησιµοποιούνται για τις Η/Λ 
καταναλώσεις του πλοίου. 

5.5. Η προµήθεια/αντικατάσταση των Κ/Μ θέµατος θα πρέπει να 
περιλαµβάνει: 

5.5.1. Κύριες µηχανές (τεµ.2) µε τα παρελκόµενα αυτών (απαραίτητων για 
τη λειτουργία αυτών µηχανισµών, δικτύων, ηλεκτρολογικών 
συνδέσεων κλπ) και εάν απαιτούνται κατάλληλοι υδραυλικοί 
συµπλέκτες, παρόµοιας φιλοσοφίας µε τους ήδη υπάρχοντες 
(Ανελαστική απαίτηση). Οι Κ/Μ δύνανται να έχουν και µειωτήρες 
στροφών. Τα δυναµό των Κ/Μ θα φορτίζουν τόσο τους 
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συσσωρευτές οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται για την εκκίνηση των 
Κ/Μ όσο και τους συσσωρευτές  οι οποίοι χρησιµοποιούνται για τις 
ηλεκτρικές καταναλώσεις του πλοίου.  

5.5.2. Κατάλληλοι σύνδεσµοι για τη σύνδεση µε τα υπάρχοντα 
µηχανήµατα/δίκτυα (Ανελαστική απαίτηση). 

5.5.3. Τυχόν πρόσθετες βάσεις οι οποίες µπορεί να απαιτηθούν για την 
εγκατάσταση της κάθε κύριας µηχανής. 

5.5.4. Πλήρη σειρά εργαλείων ελέγχου - συντήρησης µέχρι επιπέδου 
επιθεωρήσεως γενικής επισκευής (Ανελαστική απαίτηση). 

5.5.5. Πλήρης σειρά εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης παντός 
επιπέδου ανταλλακτικών (µε κωδικό αναγνώρισης SN ή PN ή/και 
NSN)  στην  Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα (Ανελαστική 
απαίτηση).  

5.5.6. Αναλυτικό κατάλογο ανταλλακτικών (spare parts list) µε κωδικούς 
αναγνώρισης PN ή/και NSN. 

5.5.7. Οι νέες µηχανές θα πρέπει να µπορούν να αποδίδουν τουλάχιστον 
150 PS στις 1250 RPM (έκαστη). Τα υλικά όλων των µερών της 
κάθε κύριας µηχανής και γενικά η όλη κατασκευή τους θα είναι 
σύµφωνα µε τα καθιερωµένα βιοµηχανικά κριτήρια και τους 
κανόνες του κατασκευαστή. 

5.6. Ο άξονας της κάθε µηχανής θα είναι συνδεδεµένος στον υδραυλικό 
συµπλέκτη είτε απευθείας είτε µέσω κατάλληλου συνδέσµου κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε η ροπή στρέψης να µεταφέρεται οµαλά και 
σταθερά. Οι περιστρεφόµενες µάζες να είναι ζυγοσταθµισµένες 
δυναµικά και στατικά ώστε να µην δηµιουργούνται επικίνδυνες 
ταλαντώσεις για στροφές µέχρι και 15% πάνω από την ονοµαστική 
τιµή στροφών της µηχανής. 

5.7. Ως καύσιµο χρησιµοποιείται πετρέλαιο µηχανών εσωτερικής καύσης 
συµβολισµού NATO F-76. 

5.8. Μεταξύ των τεχνικών χαρακτηριστικών των κύριων µηχανών που θα 
υποβληθούν θα πρέπει να υπάρχουν και οι χαρακτηριστικές καµπύλες 
σταθερής ειδικής κατανάλωσης και ισχύος / στροφών από 
εργοστασιακές δοκιµές (FAT) (Ανελαστική απαίτηση). 

5.9. Η κατανάλωση πετρελαίων των νέων µηχανών δε θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 0,5 lb ανά ίππο και ανά ώρα (0,5 lb/bhp/h). 

5.10. Ο θόρυβος που θα εκπέµπεται από τις νέες µηχανές, να είναι ίσος ή 
µικρότερος των ήδη υπαρχόντων 
 
 

6.      ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 
 

6.1. Εγκατάσταση νέου πίνακα χειριστηρίων – οργάνων παρακολούθησης 
λειτουργικής κατάστασης στο χώρο γεφύρας. Εγκατάσταση µηχανισµών 
µεταφοράς εντολών σε µηχανές (ντιζών). Η εργασία θα εκτελεστεί από τον 
ανάδοχο. 
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6.2. Εγκατάσταση πίνακα οργάνων παρακολούθησης λειτουργικής 
κατάστασης Κ/Μ στο µηχανοστάσιο, σε θέση που θα υποδειχθεί από 
προσωπικό του ΝΚ. Η εργασία θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο. 

6.3. Άρµωση επιστεγάσµατος µηχανοστασίου. Η εργασία θα εκτελεστεί µε 
µέριµνα ΝΚ.  

∆ιάφορες εργασίες που πιθανώς να απαιτηθούν στα πλαίσια προετοιµασίας 
δοκιµών εν πλω. Οι εργασίες θα εκτελεστούν µε µέριµνα ΝΚ. 

6.4.    Η εγκατάσταση και σύνδεση των Κ/Μ θα αναληφθεί από τον ανάδοχο, 
ο οποίος θα εξασφαλίσει την απόλυτη συνεργασία τους µε τα λοιπά 
παραµένοντα εξαρτήµατα όπως είναι ο υδραυλικός συµπλέκτης, το σύστηµα 
ελικοπηδαλίου, τα δίκτυα ψύξης, οι παροχές καυσίµων, οι οχετοί εξαγωγής 
καυσαερίων  κ.λ.π. (Ανελαστική απαίτηση). 
6.5. Η εγκατάσταση των Κ/Μ περιλαµβάνει και την εγκατάσταση πινάκων 

ενδείξεων λειτουργικών στοιχείων και ηχητικών / οπτικών 
προειδοποιήσεων ανά Κ/Μ τόσο στο διαµέρισµα γέφυρας όσο και στο 
µηχανοστάσιο. Αναλυτικότερα στα διαµερίσµατα γεφύρας και 
µηχανοστασίου, θα τοποθετηθούν: 

 α)  Χειριστήρια ελέγχου Κ/Μ µε ντίζα, όπου απαιτείται (ένα ανά Κ/Μ) 
 β)  Κοµβία εκκίνησης Κ/Μ µε ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (ένα ανά Κ/Μ) 
 γ)  Κοµβία κράτησης Κ/Μ (ένα ανά Κ/Μ) 
 δ)  Ενδείκτες στροφών Κ/Μ προ υδραυλικού συµπλέκτη (ένας ανά Κ/Μ) 
 ε)  Ενδείκτες στροφών Κ/Μ µετά υδραυλικού συµπλέκτη (ένας ανά Κ/Μ) 
 στ)  Ενδείκτες θερµοκρασίας ελαίου λιπάνσεως Κ/Μ (ένας ανά Κ/Μ) 
 ζ)  Ενδείκτες θερµοκρασίας καυσαερίων Κ/Μ (ένας ανά Κ/Μ) 
 η) Ενδείκτες θερµοκρασίας γλυκού νερού Κ/Μ (ένας ανά Κ/Μ και µόνο στο 
Μηχανοστάσιο) 
 θ)  Ενδείκτες πίεσης ελαίου λιπάνσεως Κ/Μ (ένας ανά Κ/Μ) 
 ι) Ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις (alarm) χαµηλής πίεσης ελαίου 
λιπάνσεως Κ/Μ (ένα ανά Κ/Μ) 
 ια) Ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις (alarm) υψηλής θερµοκρασίας 
καυσαερίων Κ/Μ (ένα ανά Κ/Μ) 
 ιβ) Ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις (alarm) χαµηλής πίεσης γλυκού 
νερού Κ/Μ (ένα ανά Κ/Μ) 

6.6. Οι νέες Κ/Μ θα πρέπει να κατέχουν σύστηµα ασφάλειας και 
αυτοµατισµού το οποίο να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 α)  Κράτηση ανάγκης Κ/Μ από ένδειξη χαµηλής πίεσης ελαίου 
(Ανελαστική απαίτηση). 
 β)  Κράτηση ανάγκης Κ/Μ λόγω υπερτάχυνσης (Ανελαστική απαίτηση). 

6.7. Σε περίπτωση που οι νέες Κ/Μ τοποθετηθούν σε νέες βάσεις, µαζί µε 
την προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν και πλήρη στοιχεία, σχέδια, 
διαστάσεις κ.λ.π. των βάσεων αυτών. Επιπλέον, ο προµηθευτής θα 
πρέπει να εξασφαλίσει την επαρκή αντικραδασµική µόνωση των Κ/Μ 
µέσω αντιδονιστικών πελµάτων. Η µέτρηση κραδασµών θα εκτελεστεί 
από το αρµόδιο συνεργείο του ΝΚ παρουσία του αναδόχου του έργου 
ή του υπευθύνου αυτού για τη διαχείριση του έργου. Οι µετρηθείσες 
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τιµές δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τα καθοριζόµενα, από τον 
κατασκευαστή των µηχανών, όρια. 

6.8. Η εγκατάσταση των Κ/Μ δε θα πρέπει να δυσχεραίνει χωροταξικά τις 
υπάρχουσες λειτουργικές ανάγκες του πλοίου (Ανελαστική απαίτηση).  

 
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΟΚΙΜΩΝ 
 

7.1. Ο ανάδοχος που θα επιλεχθεί θα πρέπει να εκτελέσει τις απαιτούµενες 
δοκιµές. Οι δοκιµές αυτές περιλαµβάνουν δοκιµές στο εργοστάσιο 
(Factory Acceptance Tests – FAT) και εν όρµω (Harbor Acceptance 
Tests – HAT) και εν πλώ (Sea Acceptance Tests – SAT) δοκιµές, 
παρουσία της επιτροπής παρακολουθήσεως και παραλαβής εργασιών. 

7.2. Οι δοκιµές και η συµπλήρωση των απαιτούµενων εντύπων θα γίνουν 
µε µέριµνα του εργολάβου, παρουσία της επιτροπής 
παρακολουθήσεως και παραλαβής εργασιών. 

7.3. Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδώσει στην επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών τα έντυπα µε τα 
αποτελέσµατα όλων των δοκιµών (FAT, HAT, SAT), χωρίς καµία 
επιπλέον χρέωση στο ΠΝ. Η τυχόν χρέωση για αυτά θα πρέπει να 
συµπεριληφθεί στην προσφερόµενη βασική τιµή για την εκτέλεση της 
συνολικής εργασίας. 

7.4. Επιπροσθέτως, θα γίνει έλεγχος µέγιστης ταχύτητας του σκάφους, 
έλεγχος µέγιστης κατανάλωσης των µηχανών και τέλος θα πρέπει να 
µετρηθούν τα επίπεδα κραδασµών των νέων µηχανών. Τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων της µέγιστης κατανάλωσης και των 
κραδασµών θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που τίθενται από τον 
κατασκευαστή. 

7.5. Οι δοκιµές εν πλώ θα λάβουν χώρα στον κόλπο της Σούδας. Τα 
έντυπα δοκιµών εν όρµω και εν πλώ να υποβληθούν στο ΠΝ εντός 
δέκα (10) ηµερών από την παράδοση του έργου από τον εργολάβο.  

7.6. Τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά για την εκτέλεση όλων των 
δοκιµών, µέχρι την παραλαβή των νέων Κ/Μ από το ΠΝ, θα 
παρέχονται από τον εργολάβο.  Το ΠΝ διατηρεί το δικαίωµα να 
διαθέσει δικά του καύσιµα – λιπαντικά 
 

8. ΕΓΓΥΗΣΗ 

8.1. Οι νέες µηχανές θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 
τουλάχιστον δύο (2) έτη, όπως αναφέρεται και στην παρ. 4.4 της παρούσης 
Τ.Π.. Η εγγύηση θα ισχύσει µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των SAT, µε την 
υποχρέωση εντός του παραπάνω χρονοδιαγράµµατος ο προµηθευτής να 
προβεί στην αντικατάσταση παντός εξαρτήµατος ή ανταλλακτικού ή τµήµατος 
ή και ολόκληρης της µηχανής χωρίς κανένα κόστος για το ΠΝ για κάθε βλάβη, 
φθορά ή µείωση της απόδοσης που δεν οφείλονται σε κακούς χειρισµούς του 
προσωπικού αυτής, σε χρόνο και τόπο που θα υποδειχθεί από το ΠΝ. 
8.2. Η περίοδος εγγυήσεως των Κ/Μ ή των συστηµάτων αυτών που 

παρουσίασε βλάβη, παραµένει εκτός λειτουργίας ή λειτουργεί µη 
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ικανοποιητικά, επεκτείνεται πέραν του χρονικού διαστήµατος κατά το 
οποίο το η Κ/Μ ή το σύστηµα αυτό παραµένει εκτός λειτουργίας, 
παρουσιάζει βλάβη, ή λειτουργεί µη ικανοποιητικά.  

8.3. Επιπλέον να δοθεί εγγύηση υποστήριξης σε όλα τα ανταλλακτικά για 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη (όπως αναφέρεται και στην παρ. 4.4 της 
παρούσης Τ.Π.), τα οποία στη διάρκεια των οποίων ο προµηθευτής θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στα ζητούµενα προς αγορά ανταλλακτικά σε 
διάστηµα µικρότερο της µίας (1) εβδοµάδας (Ανελαστική απαίτηση).  

8.4. Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδώσει στην επιτροπή 
παρακολουθήσεως και παραλαβής εργασιών γραπτή εγγύηση στην 
οποία θα βεβαιώνονται τα αναφερόµενα στις ανωτέρω παραγράφους 
7.1, 7.2 και 7.3 πριν την υπογραφή των πρωτοκόλλων παραλαβής των 
εργασιών. 

 
9. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΚΟΣΤΟΣ 
 

9.1. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των Κ/Μ µετά των 
παρελκοµένων αυτών και η παράδοση του έργου σύµφωνα µε την 
παρ. 4.5 της παρούσης Τ.Π., δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν 
είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες κατά το µέγιστο (Ανελαστική 
απαίτηση). 

9.2. Ως ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών καθορίζεται αυτή κατά την 
οποία το πλοίο θα διατεθεί στον εργολάβο για την έναρξη των 
εργασιών, ενώ ως ηµεροµηνία πέρατος η ηµεροµηνία επιτυχούς 
εκτέλεσης γενικών δοκιµών εν πλω (SAT) στον κόλπο της Σούδας. 

9.3. Το συνολικό κόστος προµήθειας των νέων µηχανών θα πρέπει 
περιλαµβάνει το κόστος προµήθειας των Κ/Μ και των αναγκαίων 
παρελκοµένων τους, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα ΤΠ.   
 

10.      ΓΕΝΙΚΑ 
 

10.1. ∆εν επιτρέπεται η εκτέλεση καµίας άλλης εργασίας από µέρους του 
αναδόχου, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα Τ.Π.. 
Εξαίρεση αποτελούν δευτερεύουσες εργασίες που µπορεί να µην 
αναφέρονται ρητά αλλά απαιτείται να εκτελεστούν ώστε να υλοποιηθεί 
η αντικατάσταση των Κ/Μ µετά των παρελκοµένων αυτών και τα 
αναφερόµενα στην παρ.5 της παρούσης ΤΠ, οι οποίες θα πρέπει να 
έχουν συµπεριληφθεί στην προσφερόµενη τιµή (π.χ. καλύψεις 
µηχανηµάτων – συσκευών, χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων κλπ).  

10.2. Οι εργασίες αντικατάστασης των Κ/Μ θα γίνουν από ειδικευµένο 
προσωπικό και θα περιλαµβάνουν την πλήρη τοποθέτηση και τη 
σύνδεση του συστήµατος σε κανονική λειτουργία. Οι εργασίες 
συγκόλλησης, στις οποίες ενδεχοµένως να απαιτηθούν, θα πρέπει να 
γίνουν από τεχνίτες συγκολλητές οι οποίοι πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένοι πιστοποιηµένων από αναγνωρισµένο από το Ελληνικό 
κράτος Νηογνώµονα ή άλλο ανεξάρτητο εγκεκριµένο φορέα. Τα 
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πιστοποιητικά κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που λήξουν κατά τη διάρκεια 
της σύµβασης ο εργολάβος υποχρεούται να τα ανανεώσει, έτσι ώστε οι 
συγκολλητές του να έχουν εν ισχύ πιστοποιητικό για την αντίστοιχη 
εκτέλεση εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Η πιστοποίηση 
των διαδικασιών συγκόλλησης θα εκτελείται σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα σε διεθνή πρότυπα. 

10.3. Σε περίπτωση εκτελέσεως συγκολλήσεων µε µέριµνα του αναδόχου, οι 
εν λόγω εργασίες θα πρέπει να επιθεωρηθούν µε την εκτέλεση οπτικού 
ελέγχου (visual testing_VT) από κατάλληλα πιστοποιηµένο προσωπικό 
(µε επιθεωρητή τουλάχιστον επιπέδου Level 2). Σε περίπτωση 
εµφανίσεως ελαττωµάτων στις συγκολλήσεις θα γίνεται διόρθωση των 
σφαλµάτων µε µέριµνα και έξοδα του αναδόχου και ακολούθως 
δύναται να γίνεται πρόσθετος ποιοτικός έλεγχος µε µέριµνα της 
επιτροπής παρακολουθήσεως και παραλαβής εργασιών από αρµόδιο 
προσωπικό του ΝΚ επιπέδου Level 2 µε µη καταστροφικούς ελέγχους 
(οπτικό έλεγχο, διεισδυτικά υγρά, µαγνητικά σωµατίδια, υπερήχους, 
ραδιογραφία, κλπ). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των 
συγκολλήσεων παρουσιαστούν και πάλι ελαττώµατα µη αποδεκτά από 
τα τηρούµενα πρότυπα ποιότητας, τότε θα γίνεται διόρθωση των 
σφαλµάτων µε µέριµνα και έξοδα του αναδόχου.   

10.4. Ο λειτουργικός έλεγχος της προωστήριας εγκατάστασης θα γίνει από 
τον εργολάβο, παρουσία της επιτροπής παραλαβής και η αποδοχή 
των Κ/Μ θα γίνει µετά από τρεις (3) επιτυχείς δοκιµές του συστήµατος, 
τόσο εν όρµω (ΗΑΤ), όσο και εν πλώ (SAT). Ο εργολάβος είναι 
υποχρεωµένος να παραδώσει στην επιτροπή παραλαβής  όλα τα 
στοιχεία δοκιµών στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή (FAT) για 
τυχόν συγκρίσεις. 

10.5. Η τρόπος εγκατάστασης των νέων Κ/Μ θα εξασφαλίζει την πρόσβαση 
για την συντήρηση και τον έλεγχο όλων των συστηµάτων του πλοίου. 
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από κάθε 
σύστηµα έτσι ώστε να καθίσταται ικανή η άρµωση/εξάρµωση του 
συστήµατος για επισκευή ή έλεγχο/επιθεώρηση.  

10.6. Μαζί µε την τεχνική προσφορά θα υποβληθεί και πλήρης κατάλογος 
των δοκιµών που θα εκτελεστούν µετά την εγκατάσταση των Κ/Μ. Το 
σχετικό πιστοποιητικό µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών, για τα οποία 
ο εργολάβος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη, θα παραδοθεί στο 
Π.Ν.. 

10.7. Οτιδήποτε απαιτηθεί για την εγκατάσταση της κάθε κύριας µηχανής και 
δεν συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά του εργολάβου, αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη αυτού.  

10.8. Οι υποψήφιοι εργολάβοι οφείλουν µαζί µε τις προσφορές τους 
για την συµµετοχή στον διαγωνισµό αντικατάστασης Κ/Μ να 
υποβάλλουν και έγγραφη βεβαίωση του Νόµου 1599/86 στην 
οποία θα αναγράφεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους, 
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εργασίες, κριτήρια και περιορισµούς που αναφέρονται στην 
παρούσα Τ.Π.. 

10.9. Οι υποψήφιοι εργολάβοι οφείλουν µαζί µε τις προσφορές τους 
για την συµµετοχή στον διαγωνισµό αντικατάστασης Κ/Μ να 
υποβάλλουν και έγγραφη βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται 
ότι επισκέφτηκαν το ΝΚ και συγκεκριµένα το Ρ/Κ ΠΕΛΙΑΣ, 
σύµφωνα µε παρ. 3.2 της παρούσης Τ.Π.. 

 
10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Η Επιτροπή Παρακολουθήσεως και Παραλαβής εργασιών είναι επιτροπή 
που αποτελείται από Αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού και θα καθοριστεί 
µετά την ανάδειξη του µειοδότη εργολάβου και πριν την έναρξη των εργασιών 
της υπόψη επιθεώρησης. Η επιτροπή αυτή έχει ως σκοπό την παρακολούθηση 
των εργασιών, παροχή κατευθύνσεων προς τον εργολάβο σχετικά µε τις 
εκτελούµενες εργασίες και παροχή οποιασδήποτε άλλης συνδροµής απαιτηθεί 
κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης, (όπως η επίλυση διαφόρων 
διαδικαστικών θεµάτων που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των 
εργασιών κλπ). 
 
11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 α. Όλοι οι όροι της τεχνικής περιγραφής είναι ανελαστικοί και η 
οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην προδιαγραφή αυτή, 
νοείται ότι θα γίνει µε τους ισχύοντες κανόνες της ναυπηγικής τέχνης και της 
µηχανολογίας και σύµφωνα µε τις εξελίξεις της τρέχουσας τεχνολογίας στον 
τοµέα αυτό.  
 β. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει φύλλο 
συµµόρφωσης σύµφωνα µε το πρότυπο που παρουσιάζεται στην Προσθήκη Ι 
της παρούσας προδιαγραφής και στο οποίο θα υπάρχει πλήρης αντιστοιχία µε 
όλες τις παραγράφους της προδιαγραφής. Σε αυτό θα δηλώνεται µε σαφήνεια ότι 
συµφωνεί µε όλες τις παραγράφους της προδιαγραφής και θα συµπεριλαµβάνει 
τυχόν παρατηρήσεις και λεπτοµέρειες (π.χ παρεχόµενη εγγύηση). 

 
12.    Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο Ρ/Κ Πελίας (Επστης (ΜΗΧ) Κ. Καρβουνιάρης / 6944546077) 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
  
 
 
                                                                                     Ο Βεβαιών 
 Για την Τεχνική Περιγραφή 
 
                                                                  Αντιπλοίαρχος Ν. Μοσχόπουλος ΠΝ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι 

 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(συνοπτικό υπόδειγµα) 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

(επιγραµµατικά) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
1 Αντικείµενο Συµφωνώ 

3 ��. Συµφωνώ 

..... ....... ...... 

..... ....... ...... 

7(α) Εγγύηση�. Συµφωνώ. ∆ίδεται 
εγγύηση δυο (2) έτων 

..... ....... ...... 

�.. ��. �.. 

Προσθήκη Ι  Συµφωνώ 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Το παραπάνω αναλυτικό φυλλάδιο «Φύλλο Συµµόρφωσης» αποτελεί το κύριο µέρος 
της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις 
της ΤΠ, παράγραφο προς παράγραφο, αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι συµφωνίες ή  
τυχόν διαφοροποιήσεις. 
 
2. Τα κενά στον πίνακα πρέπει να συµπληρωθούν και πρέπει να αναγράφονται όλες οι 
παράγραφοι της προδιαγραφής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α∆ Φ.608.6/38/Σ.266/13 Μαι 19 
           
 
                                           "Οικονοµική" Προσφορά 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:�������������.. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:�������������.ΤΚ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:�������������.FAX������ 
Αρ. Πρωτοκόλλου Προσφοράς:�����..Ηµεροµηνία 
 
1. Αναφερόµενοι στην Ανακοίνωση υπ' αριθµ����..σχετικά µε την υποβολή 
προσφοράς για την προµήθεια �������������������� 
σας προσφέρουµε τα παρακάτω: 
 

  Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΙ∆ΟΣ 

STOCK 
NUMBER 

PART 
NUMBER 

ΜΟΝ./ 
ΜΕΤ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

        

2. ∆ηλώνουµε ότι λάβαµε γνώση του συνόλου των «Γενικών» και «Ειδικών» όρων 
συµµετοχής και ότι αποδεχόµαστε αυτούς καθώς και τα αναφεροµένα στο 
σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της περίληψης της παρούσης ∆ιακήρυξης. 
 
3.Χρόνος παράδοσης του υλικού / υλικών 
�����������.��������.από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
Σύµβασης . 
 
4. Τόπος παράδοσης του υλικού / υλικών: Oι εγκαταστάσεις της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικήσεως  (Ναύσταθµος Κρήτης). 
 
5. Ισχύς προσφοράς:( τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών) 
 
6. Χώρα προέλευσης των υλικών και κατάσταση αυτών (π.χ. Factory new, new stock 
κ.λ.π)�����������������... 
 
7. Στοιχεία κατασκευαστικού οίκου ή εργοστασίου: �����. 
 
8. Παρεχόµενα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας - Αυθεντικότητας σύµφωνα µε την 
σχετική ανακοίνωση αναλυτικά όπως παρακάτω: 
α. �������� 
β. �������� 
γ. �������� 
 
9. ∆ήλωση ότι σε περίπτωση «Τοποθέτησης» της Παραγγελίας, η εταιρεία οφείλει να 
προσκοµίσει «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» ισχύος έξι (6) µηνών πέραν του 
συµβατικού χρόνου παράδοσης και ποσού ίσου µε 5% επί της καθαρής αξίας της 
προµήθειας.                                                                                                                                        
Ονοµατεπώνυµο - Επωνυµία                                                                                                        
    Υπογραφή - Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α∆ Φ.608.6/38/Σ.266/13 Μαι 19 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 
φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι 
δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: [ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ/ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [.......] 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ] 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Ν. Ντουρουντάκης Π.Ν. ] 
- Τηλέφωνο: [28210-82116] 
- Ηλ. ταχυδροµείο: [nk_dd_grpr@navy.mil.gr] 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.hellenicnavy.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια νέων Κ. 
Μηχανών στο Ρ/Κ Πελίας στο Ναύσταθµο Κρήτης προϋπολογιζόµενου κόστους 
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €): [CPV: 35521100] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [��] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [προµήθειες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [��] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [��] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [��] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[��] 
[��] 
[��] 
[��] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 
ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[�...............] 
[�.] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής); 
 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε 
το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του 

 
 
 
 
 
 
 
α) [��] 
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καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος 
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε 
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων):[  ][  ][  ][  ] 
γ) [��] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[  ][  ][  ][  ] 

 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα �): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [��] 
 
 
 
β) [��] 
 
 
γ) [��] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  
ή των τµηµάτων για τα οποία ο 
οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει 

[   ] 
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προσφορά. 

 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού 
φορέα 

 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[��] 
[��] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [��] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [��] 

Τηλέφωνο: [��] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [��] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή 
στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση 
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό 
�): 

[��] 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος 
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών. Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει 
να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι 
για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός 
φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης 

 
 
 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 

 
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας  
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(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της 
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύµβασης που θα 
αναλάβουν:  
[�] 

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

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

υποψήφιος οικονοµικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον 

των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

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

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

κατηγορία υπεργολάβων).  

 
 
 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii 

 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix� 

2. δωροδοκίαx,xi� 

3. απάτηxii� 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii� 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 
της τροµοκρατίαςxiv� 

6. 
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[  ][  ][  ][  ]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί [ ]� 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [��] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[��] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [ ] [ ]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει 
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[��] 

 
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  
 

Πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισµού: 

ΦΟΡΟΙ 
 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
α)[��]� 
 
β)[��] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[��]� 
 
-[��]� 
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2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων 
ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους ;xxiii 

γ.2)[��]� 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[��]  
α)[��]� 
 
β)[��] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[��]� 
 
-[��]� 
 
 
γ.2)[��]� 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[��] 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): xxiv 
[  ][  ][  ] 

 
 
 

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

 
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει 
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
µέτρα που λήφθηκαν: [��.............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
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δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης 
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 
περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων): 
[  ][  ][  ] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
[.......................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός 
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
µέτρα που λήφθηκαν:  
[..........��] 

 
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[�...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός 
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε 
τα µέτρα που λήφθηκαν: 
[��] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxix, λόγω 
της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........�] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................�] 
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πληροφορίες: 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[�.................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός 
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε 
τα µέτρα που λήφθηκαν: 
[��] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 
∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

 
Ονοµαστικοποίηση µετοχών 
εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες 
συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [  ][  ][  ] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός 
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
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µέτρα που λήφθηκαν:  
[  ] 

 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα � ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος 
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  
 

 Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην 
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει 
µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των 
απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση 
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν : 
 
 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 

κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv. 

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

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, 
ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] 
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του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη 
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, υπογραφή: [  ]    
 
 
                                                      
i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

vii  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι 
οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες 
ικανότητες.” 
viii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης 
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους 
δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 

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

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

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

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

  
όπως κυρώθηκε µε το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii

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

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

 
που ενσωµατώθηκε µε το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
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δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv

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

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

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx

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

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

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

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

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv

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

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

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii

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

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

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi

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

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

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxiv

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




