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ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Κζντρου Ραρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Κ.Ρ.Α.)  

και ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν 
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Διακιρυξθ αρικ. 08/2022 

Συςτθμικόσ Αρικμόσ : - 158758 - 

Θλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ, Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο «Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ 
Κζντρου Ραρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Κ.Ρ.Α.) και ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν», 

ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ενόσ εκατομμυρίου διακοςίων χιλιάδων ευρϊ #1.200.000,00€#, 
(ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α.), (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΪΣΑ: #967.741,90€#, ΪΣΑ: #232.258,10€), 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

 

Ο  Υ π ο υ ρ γ ό σ  Ν α υ τ ι λ ί α σ  κ α ι   
Ν θ ς ι ω τ ι κ ι σ  Ρ ο λ ι τ ι κ ι σ  

 

Ζχοντασ υπ’ όψιν:  
1. Τθν κείμενθ νομοκεςία και το κανονιςτικό πλαίςιο, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ τισ διατάξεισ:  

α) Φου ν. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Σερί Γεωργικϊν Μοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (Α' 81), όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 
β) Φου ν. 2121/1993 «Σνευματικι Ιδιοκτθςία, Υυγγενικά Δικαιϊματα και Σολιτιςτικά Θζματα» (Α' 25), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
γ) Φου ν. 2513/1997 περί «Μυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ περί Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (Aϋ 139). 
δ) Φου ν. 2690/1999 «Μφρωςθ του Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 45), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ε) Φου ν. 2859/2000 «Μφρωςθ Μϊδικα Ϊόρου Σροςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ςτ) Φου ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ», όπωσ ιςχφει 
η) Φου ν.3310/2005 (Α' 30) «Ξζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία 
του Ε.Υ.Τ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ρνομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που 
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 

 

ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕA ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
                          ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ                                               Σειραιάσ,   05 Απριλίου  2022   

ΓΕΟΙΜΘ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜέΟ ΧΣΘΤΕΥΙέΟ                                     
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΣΤΡΞΘΘΕΙέΟ ΜΑΙ ΕΣΡΣΦΕΙΑΥ ΑΣΡΘΘΜέΟ                          

                     Αρικ. πρωτ.: 2832.9/23842/2022 

ΦΞΘΞΑ 2o  ΧΝΡΣΡΙΘΥΘΥ ΣΤΡΞΘΘΕΙέΟ ΦΑΜΦΙΜέΟ ΔΙΑΓέΟΙΥΞέΟ   
     
Φαχ. Διεφκυνςθ : Ακτι Βαςιλειάδθ Σφλθ  Ε1-Ε2   
Φαχ. Μϊδικασ : 185 10  Νιμζνασ Σειραιά    ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΩ ΕΛΕΥΘΕΟ 
 

ΪΡΤΕΑΥ: 
ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ  

ΟΘΥΙέΦΙΜΘΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ 

Σλθροφορίεσ  : Αντιπλοίαρχοσ Ν.Υ. ΫΝΙΞΙΟΦΗΑ Ϋρ. 
Υμροσ Ν.Υ. ΜΙΤΜΡΧ Ϋρ. 

Φθλ. : 213-137-4652/1081 
Θ/Φ : dipea.b@yna.gov.gr 
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ευρφτερου δθμόςιου τομζα» 
1
, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ο.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ο.3414/2005», κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Χφυπουργοφ Ρικονομίασ και Ρικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΡΥ/2005 (Βϋ 1590) «Μακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ». 
θ) Φου ν. 4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) 

– Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

κ) Φου άρκρου 26 του ν. 4024/2011 «Υυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν 
τουσ με κλιρωςθ» (Α’ 226). 
ι) Φου ν. 4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 102), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ια) Φου ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 
ειδικότερα τθσ Σαραγράφου Η’: Σροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Ρδθγία 2011/07 τθσ 16 
Ϊεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ (Α’ 107). 
ιβ) Φου ν. 4172/2013 «Ϊορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ο. 4046/2012, του Ο. 
4093/2012 και του Ο. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 167), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ιγ) Φου ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Ματαργιςεισ, Υυγχωνεφςεισ Οομικϊν Σροςϊπων και 
Χπθρεςιϊν του Δθμοςίου Φομζα - Φροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 
74), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ιδ) Φου ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Ρδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - 
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ιε) Φου ν. 4314/2014 «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Ρδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και 
του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του Ο. 3419/2005 
(Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 265), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, και του ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, 
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» (Α' 267). 
ιςτ) Φου ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ιη) Φου ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ, (…) 
ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 184) και ειδικότερα  των διατάξεων των 
άρκρων 52-57 του Ξζρουσ Δϋ «Υτρατθγικόσ Επιχειρθςιακόσ Υχεδιαςμόσ Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ.» και δεδομζνου ότι δεν ζχει 
κακοριςκεί μζχρι ςιμερα, κατϋ άρκρο 52 του νόμου αυτοφ, θ Δομι Δυνάμεων του Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. 
ιθ) Φου ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μεταςχθματιςμοί και εναρμόνιςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ 
Ρδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ 
θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτο πλαίςιο δθμόςιων ςυμβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 44), 
ικ) Φου ν.4605/2019 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Ρδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ 

Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των 

επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, 

χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Ξζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Χπουργείου 

Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 52). 

κ) Φου ν. 4624/2019 «Αρχι Σροςταςίασ Δεδομζνων Σροςωπικοφ Ϋαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Μανονιςμοφ 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι 

νομοκεςία τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 

2016 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 137). 

κα) Φου ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 
κβ) Φου ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο 

για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Μϊδικα Οόμων για το Ελεγκτικό Υυνζδριο, διατάξεισ για τθν 

αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 127). 

                                                           
1 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ο. 
3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €). 
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κγ) Φου ν. 4727/2020 «άθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Οομοκεςία τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 
2016/2102 και τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ 
Ρδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ184). 
κδ) Φου ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Υυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Χπουργείου Δικαιοςφνθσ» 
(Αϋ59) 
κε) Φου π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Σερί Μϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (Α’ 239), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κςτ) Φου άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Μωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Μυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά 
όργανα» (Αϋ 98), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
κη) Φου π.δ. 28/2015 «Μωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (Α' 34), 
όπωσ ιςχφει. 
κθ) Φου π.δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε 
Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ (...)» (Α’ 114). 
κκ) Φου π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 145), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
λ) Φου π.δ. 39/2017 «Μανονιςμόσ εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν» (Α’ 64). 
λα) Φου π.δ. 13/2018 «Ρργανιςμόσ Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ» (Α’ 26). 
λβ) Φου π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Μυβζρνθςθσ, Χπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Χπουργϊν και 
Χφυπουργϊν» (Α’ 121), 
λγ) Φου Κανονιςμοφ (ΕΕ) 514/2014 (OJ L 150/2014) του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, του κατ’ 
εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1042/2014 (OJ L 289/2014) τθσ Επιτροπισ, του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 1048/2014 (OJ L 291/2014) τθσ Επιτροπισ και του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 1049/2014 (OJ L 291/2014), 
λδ) Μανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΜ και του Υυμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΜ (Γενικόσ Μανονιςμόσ για τθν 
Σροςταςία Δεδομζνων) (Μείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΡΫ) OJ L 119 και 
λε) Φου Κανονιςμοφ (ΕΕ) με αρικ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου (OJ L 231/2021). 

 

2. Τισ Αποφάςεισ:  
α) Φθν αρικ. Ρ1/2489/1995 Απόφαςθ του Χπουργοφ Εμπορίου «Υυγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν 
Σαραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Σαραλαβισ» (Β’ 764). 
β) Φθν αρικ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαςθ του Χπουργείου Ρικονομικϊν «Μακοριςμόσ των 
δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν του Δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ» (Βϋ 431), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
γ) Φθν αρικ. 1013368/6976/0016/ΡΟΛ.1028/4.2.1999 Απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν «Αποδεικτικό 
ενθμερότθτασ για χρζθ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο» (Β’ 153), όπωσ ιςχφει.  
δ) Φθν αρικ. 2/51557/0026/2001 Απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν «Σερί κακοριςμοφ επιτοκίου των 
προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (Β’ 1209). 
ε) Φθν αρικ. 20977/2007 Μ.Χ.Α. των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του Ο. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ο. 3414/2005» (Β’ 1673).  
ςτ) Φθν υπ’ αρικ. 134453/2015 απόφαςθ Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ 
«Ρυκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων» (Β’ 2857), 
η) Φθν αρικ. 1191/14-3-2017 Μ.Χ.Α. περί «Μακοριςμοφ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 
*παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ ΑΕΣΣ (…)» (Β’ 969). 
θ) Φθν αρικ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 Απόφαςθ με κζμα «Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικ. 110427/EΧΘΧ 
1020/20.10.2016 (Βϋ 3521) Χπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο «Φροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 
81986/ΕΧΘΧ 712/31.7.2015 (Β’ 1822) Χπουργικισ Απόφαςθσ «Εκνικοί Μανόνεσ Επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα 
προγράμματα του ΕΥΣΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων 
πράξεων ΕΥΣΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Ϊορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των 
αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων» (Βϋ5968). 
κ) Φθν αρικ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Φμιματοσ του Οομικοφ Υυμβουλίου του 
Μράτουσ, 
ι) Φθν αρικ. πρωτ.: 2831.8-1/63573/2020/29-9-2020 Απόφαςθ Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.Σ.Ε.Α. 1

ου
 (ΑΔΑ: 
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6ΠΪ04653Σέ-Τ1Ι) με κζμα «Υυγκρότθςθ Ετιςιων Επιτροπϊν: (i) Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ 
Δθμοςίων Υυμβάςεων, (ii) Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Σροςφυγϊν ςε κζματα προμθκειϊν, 
(iii)Σαρακολοφκθςθσ-Σαραλαβισ Υυμβάςεων Σρομθκειϊν και Σαραλαβισ Υυμβάςεων Σαροχισ Χπθρεςιϊν, 
ζτουσ 2020-2021 του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
ια) Φθν αρικ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Φιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων Υυμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44). 
ιβ) Φθν αρικ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Μακοριςμόσ Εκνικοφ Ξορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Υυμβάςεων». 
ιγ) Φθν αρικ. 64233/8-6-2021 Απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων 
που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Υυμβάςεων Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ).» (Β’ 2453). 
ιδ) Φθν αρικ. 76928/9-7-2021 ΜΧΑ «Τφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Μεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.)» (Β’ 3075) και 

τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

3. Φο αρικ. πρωτ. Α1000.0/15671/20/10-11-2020 ζγγραφο Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Γρ. Χπουργοφ με ςυνθμμζνο το αρικ. 44/8-9-
2020 Σρακτικό Υυνεδρίαςθσ του Υυμβουλίου Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ., με το οποίο εγκρίκθκε θ 
ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ τθσ εν κζματι προμικειασ. 

4. Φο Αρ.Σρωτ.: 2143.5-2/9677/2021/05-02-2021 Ϊ.Ε.Υ. Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Α.ΝΥ-ΕΝ.ΑΜΦ/Δ.ΕΝ.ΑΝ.Γϋ το οποίο αποτελεί 
πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ (ΑΔΑΜ: 21REQ008110367). 

5. Φθν αρικμ. πρωτ.: 547/27-02-2019 Σρόςκλθςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Αγροτικισ Σολιτικισ & Διαχείριςθσ 
Μοινοτικϊν Σόρων του Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων για τθν υποβολι προτάςεων ςτο 
επιχειρθςιακό πρόγραμμα  ΑΝΙΕΙΑΥ & ΘΑΝΑΥΥΑΥ, Ενωςιακι Σροτεραιότθτα 3, θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από το 
Ε.Φ.Θ.Α. (ΑΔΑ: άέΓΥ4653ΣΓ-ΤΤΫ), όπωσ τροποποιικθκε με τισ αρ.πρωτ.: 3199/20-12-2019 (ΑΔΑ: 62ΓΓ4653ΣΓ-άΘ6), 
1471/29-6-2020 (ΑΔΑ:άΤ9Ρ4653ΣΓ-ΔΪΪ), 3550/28-12-2020 (ΑΔΑ: άΠ8έ4653ΣΓ-ΔΡΕ) και 1405/30-06-2021 (ΑΔΑ: 
9ΡΔ14653ΣΓ-ΘάΕ) Σροςκλιςεισ. 

6. Φο αρικ. Σρωτ.: 2143.5/39179/2021/02-06-2021 Ϊ.Ε.Υ. Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Α.ΝΥ-ΕΝ.ΑΜΦ/Δ.ΕΝ.ΑΝ.. 

7. Φθν αρικ. πρωτ.: 2115/14-10-2020 O.E.(05-03-2021) (ΑΔΑ: Ω2274653ΡΓ-ΗΒ7) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Σράξθσ 
«Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Κζντρου Ραρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Κ.Ρ.Α.) και ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν» 
με Μωδικό ΡΣΥ 5049237 ςτο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα  «Θάλαςςα και Αλιεία 2014-2020», με το οποίο εγκρίκθκε το 
πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ (ΑΔΑΜ: 21REQ008725309). 

8. Φθν αρικμ.πρωτ. 122499/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΥ46ΜΤΛ-9ΥΦ) Απόφαςθ ΧΣ.ΑΟ.ΕΣ/Γ.Γ.Δ.Ε.-Ε.Υ.Σ.Α./Γ.Δ.Δ.Ε./ 
Δ.Δ.Ε./ Φμ. Ματάρτιςθσ Ετιςιων Σρογραμμάτων περί ζγκριςθσ ζνταξθσ ςτο Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 
(Σ.Δ.Ε.) 2021, ςτθ ΥΑΕ 086/1 του ζργου «Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Κζντρου Ραρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Κ.Ρ.Α.) και 
ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν» με Μωδικό εναρίκμου: 2020ΥΕ08610017. 

9. Φο υπ’ άρικμ.: 77605 Φεχνικό Δελτίο Σράξθσ και τα ςυνθμμζνα ςε αυτό ζγγραφα του δικαιοφχου «ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ 
ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΟΘΥΙέΦΙΜΘΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ/Α.Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ./Δ.ΕΝ.ΑΝ.» προσ τθν ΕΧΔ Ε.Σ.Αλ.Θ. για χρθματοδότθςθ τθσ 
υπόψθ Σράξθσ ςτο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα «ΑΝΙΕΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΑ 2014-2020».  

10. Φο αρικ. Σρωτ.: 2834.5/70092/2021/27-09-2021 Χπθρεςιακό Υθμείωμα ΔΙΣΕΑ 
4ου

 με το οποίο διαβιβάςτθκε το 
τελικό τεφχοσ Φεχνικϊν Σροδιαγραφϊν και θ ζκκεςθ ελζγχου για τθν εν κζματι προμικεια.  

11. Φο από 05-11-2021 και ϊρα 12:26 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ΔΙ.Σ.Ε.Α. 4
ου

 με το οποίο διαβιβάςτθκε 
το επικαιροποιθμζνο τελικό τεφχοσ Φεχνικϊν Σροδιαγραφϊν για τθν εν κζματι προμικεια. 

12. Φο Αρ.Σρωτ.: 2143.5-2/83331/2021/12-11-2021 ζγγραφο Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Α.ΝΥ-ΕΝ.ΑΜΦ/Δ.ΕΝ.ΑΝ. Γϋ περί παροχισ 
διευκρινιςεων αναφορικά με τα κριτιρια επιλογισ των οικονομικϊν φορζων και λοιπϊν όρων τθσ εν κζματι 
Διακιρυξθσ. 

13. Φθν Αρ. Σρωτ.: 493/15-03-2022 (Ο.Ε.) Διατφπωςθ κετικισ γνϊμθσ τθσ Ειδικισ Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Σ. 
ΑΝΙΕΙΑΥ & ΘΑΝΑΥΥΑΥ για το ςχζδιο του τεφχουσ διακιρυξθσ και τθ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία κα 
προκθρυχκεί θ Σράξθ «Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Μζντρου Σαρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Μ.Σ.Α.) και ζνταξθ νζων 
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ςφγχρονων τεχνολογιϊν» με κωδικό ΡΣΥ «5049237», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ «#1.200.000,00€# 
(ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α. και λοιπϊν κρατιςεων).  

 

 

Ρροκθρφςςει  

1. Θλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνιςμό, διεκνοφσ ςυμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, με 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια «Επζκταςθ – 

Αναβάκμιςθ Κζντρου Ραρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Κ.Ρ.Α.) και ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν», 

ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ενόσ εκατομμυρίου διακοςίων χιλιάδων ευρϊ #1.200.000,00€#, 

(ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α.), (προχπολογιςμόσ χωρίσ Ϊ.Σ.Α.: #967.741,90€#, Ϊ.Σ.Α.: #232.258,10€). 

2. Ρι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν θλεκτρονικά προςφορά για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν, 
όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτο Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ. 

3. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Σιςτϊςεισ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Σ.Δ.Ε.) 

(Μωδικόσ εναρίκμου: 2020ΥΕ08610017-ΥΑΕ 086/1) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 122499/11-11-2021 (ΑΔΑ: 

άΣΤΧ46ΞΦΝΤ-9ΧΪ) Απόφαςθ ζνταξθσ ςτο Σ.Δ.Ε. του ΧΣ.ΑΟ.ΕΣ/Γ.Γ.Δ.Ε.-Ε.Υ.Σ.Α./Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Φμ. 

Ματάρτιςθσ Ετιςιων Σρογραμμάτων. 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Σράξθ «Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Μζντρου Σαρακολοφκθςθσ Αλιείασ 

(Μ.Σ.Α.) και ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτθν Ενωςιακι Σροτεραιότθτα 03 

«Σροαγωγι τθσ εφαρμογισ τθσ ΜΑλΣ» του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ «ΑΝΙΕΙΑ & ΘΑΝΑΥΥΑ» με βάςθ 

τθν 2115/14-10-2020 O.E. (ΑΔΑ: έ2274653ΣΓ-ΘΒ7) Απόφαςθ ζνταξθσ του Χπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Φροφίμων, θ οποία ζχει λάβει Μωδικό Σράξθσ / MIS 5049237. Θ παροφςα ςφμβαςθ 

ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Φαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ - Ε.Φ.Θ.Α.). 

4. Ρ Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 
του ςυςτιματοσ, φςτερα από προκεςμία τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Χπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 1 του Ο. 4412/2016. 

5.  Τ Ο Ρ Ο Σ  -  Χ  Ο Ν Ο Σ  Υ Ρ Ο Β Ο Λ Η Σ  Ρ  Ο Σ Φ Ο  Ω Ν  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΡΥ ΦΡΣΡΥ 
ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΪΡΤΑΥ 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ 
ΦΘΥ ΔΙΑΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ 

ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ ΦΡΧ 
Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ 
ΕΟΑΤΠΘΥ 

ΧΣΡΒΡΝΘΥ 
ΣΤΡΥΪΡΤέΟ 

ΜΑΦΑΝΘΜΦΙΜΘ 
ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ 

ΧΣΡΒΡΝΘΥ 
ΣΤΡΥΪΡΤέΟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

 

 

 

08-04-2022 

 

08-04-2022 

και ϊρα 15:00 

16-05-2022 

και ϊρα 15:00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν: 20-05-2022 ϊρα 11:00. 

Μετά τθ παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται κακ’ οιονδιποτε άλλο τρόπο 
πζραν του περιγραφόμενου ςτθν παροφςα κα κεωροφνται απαράδεκτεσ και δεν κα εξετάηονται. 

Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 37 του Ο. 4412/2016, όπωσ αυτό ιςχφει και ςτο άρκρο 10 τθσ ΧΑ 61233/8-6-2021 (Β’ 2453) 
«Τυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Υυμβάςεων Σρομθκειϊν και 
Χπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Υυςτιματοσ  Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)» (εφεξισ «Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ για Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ»). 

Θ διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν περιγράφεται ςτο Μεφάλαιο 3 τθσ Διακιρυξθσ.  

6. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Ϋϊρου (Ε.Ρ.Ϋ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ2, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 73 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων4. 

Υτο βακμό που καλφπτονται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ΥΔΥ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ5. 

Ρικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα, είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

Υτο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
προςωρινϊν ςυμπράξεων. Ρι εν λόγω ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποχρεοφται να πράξει 
τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ 
μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

7. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο)  
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον 
κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΥΘΔΘΥ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 
37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ και να 

                                                           
2 Βλ. ςχετικά με ΥΔΥ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
3 Υφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΥΔΥ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 
4 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια 

των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά 
ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Μϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

5   Σρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και 
αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ (Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ 
τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 6 τθσ ανωτζρω Μ.Χ.Α. 

8. Ρ οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ενδιαφζρεται να ςυμμετάςχει ςε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τθ 
χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ., υποβάλλει ςχετικό αίτθμα μζςω αυτισ 
ςυμπλθρϊνοντασ τθν αναρτθμζνθ ςτο Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. φόρμα – ζντυπο ςυλλογισ ςτοιχείων εκπαιδευομζνων 
(ςε μορφι word ι .pdf). Φονίηεται ότι, επιπλζον τθσ φόρμασ – εντφπου που κα αποςτζλλει, κα αναγράφει 
ςτο αίτθμα του εάν θ ζδρα τθσ εταιρείασ βρίςκεται εντόσ ι εκτόσ Ακθνϊν, διότι για τισ εταιρείεσ εκτόσ 
Ακθνϊν θ εκπαίδευςθ πραγματοποιείται μζςω skype, γεγονόσ που απαιτεί ιδιαίτερο χειριςμό. Φονίηεται 
ότι ο μζγιςτοσ αρικμόσ εκπαιδευομζνων ανά εταιρεία είναι τα δφο (02) άτομα. 
Δεδομζνου ότι θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να διεξαχκεί το νωρίτερο δζκα (10) θμζρεσ και το αργότερο ζξι 
(06) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, παρακαλοφμε όπωσ 
ςχετικά αιτιματα περιζλκουν ςτθν Χπθρεςία μασ το αργότερο ζωσ 26-04-2022. Επιςθμαίνεται ότι τυχόν 
κακυςτζρθςθ υποβολισ αιτιματοσ εκπαίδευςθσ πρόκειται να επιφζρει περαιτζρω κακυςτζρθςθ ςτθ 
διεξαγωγι τθσ εκπαίδευςθσ των ενδιαφερομζνων με ςυνεπαγόμενθ ενδεχομζνωσ τθν μθ ορκι τιρθςθ 
των διαδικαςιϊν υποβολισ προςφορϊν για τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό.    

9.  Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αποτελοφν τα κατωτζρω Σαραρτιματα Α’ ζωσ Ε’: 

 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ    Α’ ΧΣΡΔΕΙΓΞΑΦΑ ΕΓΓΧΘΦΙΜέΟ ΕΣΙΥΦΡΝέΟ  

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ    Β’ ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΥΧΞΒΑΥΘΥ 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ    Γ’ ΤΘΦΤΑ ΑΜΕΤΑΙΡΦΘΦΑΥ  

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ    Δ’ ΦΕΫΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΪΕΥ  

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ε’ ΕΧΤέΣΑΛΜΡ ΕΟΙΑΙΡ ΕΓΓΤΑΪΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ  

 

10. Σλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και 
Εποπτείασ Αποκθκϊν του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Σφλθ Ε1-Ε2, 
Σειραιάσ, 4οσ  όροφοσ, τθλ. 213-137-4652/1081) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

Υε περίπτωςθ που ηθτθκοφν εγκαίρωσ (26-04-2022), ιτοι τουλάχιςτον είκοςι (20) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ πρόςκετεσ 
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ µε τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό, κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτα άρκρα 60 
και 67 του Ο. 4412/2016. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν- διευκρινίςεων 
υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ 
(Σρομθκευτζσ). Φο θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων κα πρζπει απαραιτιτωσ να είναι 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται είτε εκτόσ των 
ανωτζρω προκεςμιϊν, είτε με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάηονται. 
Υθμειϊνεται ότι τόςο ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ, όςο και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 37 του Ο.4412/2016 ( Α’ 147), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

11. Θ παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο  
ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ 
του αρμόδιου οργάνου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ο. 4412/2016 και ιδίωσ ςτο άρκρο 106. 

12. Επειδι θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το ποςό του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ #1.000.000,00€#, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 8 του Ο.3310/2005 (Α’ 30). 

13. Θ Σροκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αποςταλεί με θλεκτρονικά μζςα ςτθν Χπθρεςία Επιςιμων 
Εκδόςεων τθσ Ε.Ε. και εν ςυνεχεία κα καταχωρθκοφν τόςο θ Σροκιρυξθ, όςο και θ Διακιρυξθ ςτο 
Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.). Επιπλζον, θ Διακιρυξθ και θ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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περίλθψθ αυτισ κα καταχωρθκοφν ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ), και κα 
αναρτθκοφν ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. (www.hcg.gr) κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του 
Χ.ΟΑ.Ο.Σ. (www.ynanp.gr). Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & 
δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ., κακϊσ και 
ςτο Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.- 

Ο Υπουργόσ 
 
 

Ιωάννθσ Ρλακιωτάκθσ 
 
 

 
 
 
Επιςυνάπτεται: 
Θ αρικ. 08/2022 Διακιρυξθ με τα αναφερόμενα ςτθν Απόφαςθ Σαραρτιματα Αϋ - Ε’. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 
Ι. ΑΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ 
Σρόεδροσ και Ξζλθ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαδικαςιϊν Υφναψθσ Υυμβάςεων του Χπουργείου Οαυτιλίασ και 
Οθςιωτικισ Σολιτικισ (μζςω του Γραμματζα αυτισ) 

      ΙΙ. ΑΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ 
1. Ειδικι Χπθρεςία «Επιτελικι Δομι Ε.Υ.Σ.Α.»/Χ.ΟΑ.Ο.Σ. 
2. Χπ.ΡΙΜ.ΑΟ./Ειδικι Χπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Σ. «ΑΝΙΕΙΑ & ΘΑΝΑΥΥΑ» (μζςω Επιτελικισ Δομισ Ε.Υ.Σ.Α.) 

      3. Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Α.ΝΥ-ΕΝ.ΑΜΦ/Δ.ΕΝ.ΑΝ. 
      4. Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Α.ΝΥ-ΕΝ.ΑΜΦ/Δ.Θ.Δ.ΕΣ. 

5. Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.ΣΤ.Ρ.Σ. Β’  
6. Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Γ.Δ.Ρ.Χ./Δ.Ρ.Δ. 
7.Γ.Γ.Σ.Υ.Δ.Δ. (μζςω Δ.ΕΝ.ΑΝ.)

ΙΙΙ. EΣΩΤΕΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. κ. Χ.ΟΑ.Ο.Σ.  
2. Γρ. κ. Α/Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. 
3. Γρ. κ. Α’ Χ/Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. 
4. Γρ. κ. Δ.Μ.Α’  
5. Γρ. κ. Γ.Δ.Ρ.Χ. 
6. ΔΙ.Σ.Ε.Α.1

ο
-4

ο
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΔΙΑΚΗΥΞΗ 08/2022 
Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 158758 

 
 ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΟΨΗ ΡΟΣΦΟΑ  
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ 

για τθν προμικεια «Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Κζντρου Ραρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Κ.Ρ.Α.) και ζνταξθ 
νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν» 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 
 

Φίτλοσ Σρομικειασ: 
«Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Μζντρου Σαρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Μ.Σ.Α.) και 
ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν», (εφεξισ ‘‘Σρομικεια’’) 

Ανακζτουςα Αρχι: 
Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ 
Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ 
Φμιμα 2

ο
 Χλοποίθςθσ Σρομθκειϊν Φακτικϊν Διαγωνιςμϊν 

Χπό προμικεια είδθ: 
«Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Μζντρου Σαρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Μ.Σ.Α.) και 
ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν» 

Ενδιαφερόμενθ Χπθρεςία 
Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/Αρχθγείο Νιμενικοφ 
Υϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ/ Διεφκυνςθ Ελζγχου Αλιείασ (Χ.ΟΑ.Ο.Σ./ 
Α.ΝΥ-ΕΝ.ΑΜΦ/Δ.ΕΝ.ΑΝ.) 

Επιςπεφδουςα Χπθρεςία  
Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/Αρχθγείο Νιμενικοφ 
Υϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ/Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
& Επικοινωνιϊν (Χ.ΟΑ.Ο.Σ./ Α.ΝΥ-ΕΝ.ΑΜΦ/Δ.Θ.Δ.ΕΣ.)  

Είδοσ Διαδικαςίασ: Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ Διεκνοφσ Υυμμετοχισ 

Μριτιριο Ανάκεςθσ: 
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ 
βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ. 

Σροχπολογιςμόσ: 
Ζνα εκατομμφριο διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ 1.200.000,00€ ευρϊ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α. και λοιπϊν κρατιςεων) 

Α/Α Υυςτιματοσ ΕΥΘΔΘΥ: 158758 

Μωδικόσ CPV: 33195200-5 - Μεντρικόσ ςτακμόσ παρακολοφκθςθσ 

Φόποσ Σαράδοςθσ:  Μεντρικό κτίριο του Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. (Ακτι Βαςιλειάδθ, Σφλθ Ε1, Νιμζνασ 

Σειραιά) *κωδικόσ NUTS: EL307 (Σειραιάσ και Οιςοι)+. 
Ϋρόνοσ παράδοςθσ:  
 

Ρ χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν 
επόμενθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα 
αναλυτικά οριηόμενα ςτο Σαράρτθμα Δ’ – Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ. Ειδικότερα: 
Φάςθ 1 (Εκπόνθςθ Μελζτθσ Εφαρμογισ): Θ παράδοςθ τθσ Ξελζτθσ 
Εφαρμογισ δεν κα υπερβαίνει τουσ δφο (02) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ 
υπογραφισ τθσ Υφμβαςθσ του ζργου. Θ ζγκριςι τθσ κα πραγματοποιθκεί 
εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν παράδοςι τθσ. Υε περίπτωςθ που 
υπάρχουν παρατθριςεισ, κα αποκαταςτακοφν ςε δζκα (10) θμζρεσ από τον 
Ανάδοχο και θ διαδικαςία ζγκριςθσ κα διαρκζςει πζντε (05) θμζρεσ. 
Φάςθ 2 (Ανάπτυξθ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Σκαφϊν – Σ.Ρ.Σ. και 
εγκατάςταςθ υλικοφ): Ρι ενζργειεσ τθσ Ϊάςθσ αυτισ να ζχουν ολοκλθρωκεί 
ςε χρονικό διάςτθμα το αργότερο εννζα (09) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ 
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υπογραφισ τθσ Υφμβαςθσ του ζργου. Ρι εργαςίεσ που κα εκτελζςει ο 
Ανάδοχοσ ςτθ Ϊάςθ αυτι περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ του Υ.Σ.Υ. 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
μετάπτωςθσ των δεδομζνων του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ. Ματά τθ 
διάρκεια τθσ παροφςασ Ϊάςθσ κα ολοκλθρωκεί και θ εγκατάςταςθ και 
ενεργοποίθςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ. 
Φάςθ 3 (Εκπαίδευςθ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν): Ρι ενζργειεσ τθσ φάςθσ 
αυτισ να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα το οποίο 
αρχίηει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ϊάςθσ 2. 
Φάςθ 4 (Δοκιμαςτικι λειτουργία): Θ φάςθ αυτι να ζχει διάρκεια 
τουλάχιςτον δφο (2) μθνϊν (δφναται να επικαλφπτεται με τθ Ϊάςθ 3). Ρι 
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθ Ϊάςθ αυτι είναι να υποςτθρίξει τθν 
δοκιμαςτικι λειτουργία του ΥΣΥ και τουσ ελζγχουσ αποδοχισ του 
ςυςτιματοσ. Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, το 
ςφςτθμα παρουςιάςει αποκλίςεισ από τα οριηόμενα ςτθν τεχνικι 
προδιαγραφι ι/και τθν τεχνικι προςφορά ι/και τθ ςφμβαςθ ι/και τθ 
μελζτθ εφαρμογισ, τότε κα ακολουκιςουν οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ 
ενζργειεσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου. 

Ϋρθματοδότθςθ: 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Σιςτϊςεισ του Σρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων (Σ.Δ.Ε.) (Μωδικόσ εναρίκμου: 2020ΥΕ08610017-ΥΑΕ 
086/1) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 122499/11-11-2021 (ΑΔΑ: άΣΤΧ46ΞΦ 
ΝΤ-9ΧΪ) Απόφαςθ ζνταξθσ ςτο Σ.Δ.Ε. του ΧΣ.ΑΟ.ΕΣ/Γ.Γ.Δ.Ε.-Ε.Υ.Σ.Α./ 
Γ.Δ.Δ.Ε. /Δ.Δ.Ε./Φμ. Ματάρτιςθσ Ετιςιων Σρογραμμάτων. 
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Σράξθ «Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Μζντρου 
Σαρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Μ.Σ.Α.) και ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν» 
θ οποία ζχει ενταχκεί ςτθν Ενωςιακι Σροτεραιότθτα 03 «Σροαγωγι τθσ 
εφαρμογισ τθσ ΜΑλΣ» του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ «ΑΝΙΕΙΑ & 
ΘΑΝΑΥΥΑ» με βάςθ τθν 2115/14-10-2020 O.E. (ΑΔΑ: έ2274653ΣΓ-ΘΒ7) 
Απόφαςθ ζνταξθσ του Χπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων, θ 
οποία ζχει λάβει Μωδικό Σράξθσ / MIS 5049237. Θ παροφςα ςφμβαςθ 
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Φαμείο 
Θάλαςςασ και Αλιείασ - Ε.Φ.Θ.Α.). 

Μρατιςεισ : 
(επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ϊ.Σ.Α.) 

α)* 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων, 
(άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει. Θ κράτθςθ αυτι καταβάλλεται κανονικά 
μζχρι καταργιςεϊσ τθσ βάςει διατάξεων ν. 4912/2022 )

6
 

β)* 0,1% υπζρ τθσ  Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων, (άρκρο 7 του 
ν.4912/2022) 
*Ρι ωσ άνω κρατιςεισ (α) και (β) υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ 
χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) ςφμφωνα με τα άρκρα 12 και 13 του Μϊδικα 
Φελϊν Ϋαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ Ρ.Γ.Α. που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 
20% επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ο. 4169/1961. 
γ)* 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΡΣΥ Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.. Φο ποςό 
αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 
όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων 
και Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016

7
 

H ωσ άνω (γ) κράτθςθ υπόκειται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 
2% (ποςό Β’) και ειςφορά υπζρ ΡΓΑ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί 
του Β’ ποςοφ. 

Σαρακράτθςθ Ϊόρου : 
(επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ) 

ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) ι/και ποςοςτό οκτϊ τοισ εκατό (8%) επί 
τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ *  

                                                           
6  Σρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
7 Ρ χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ 

άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Φουριςμοφ και Ρικονομικϊν τθσ 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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* Αναλόγωσ αν πρόκειται για προμικεια αγακοφ ι παροχι υπθρεςίασ. 

Ϊ.Σ.Α.: 

Ρ εκάςτοτε ιςχφων και όπου αυτόσ απαιτείται, κατά τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο Ο. 2859/2000 (ΪΕΜ Αϋ 248) και ιδίωσ ςτα άρκρα 21 και 27 
αυτοφ 
* Υε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ του Ϊ.Σ.Α. κα γίνεται ανάλογθ 
αναπροςαρμογι τθσ αμοιβισ του αναδόχου. 

Θμερομθνία Διακιρυξθσ: 05-04-2022 

Θμερομθνία αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ ςτθν 
Χπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε.: 

05-04-2022 

Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ του ΕΥΘΔΘΥ: 

08-04-2022 

Σροκεςμία για υποβολι αιτθμάτων παροχισ 
διευκρινίςεων / πρόςκετων πλθροφοριϊν 
επί των όρων τθσ διακιρυξθσ: 

26-04-2022 

Θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ 
προςφορϊν: 

08-04-2022 και ϊρα 15:00 

Ματαλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ 
προςφορϊν: 

16-05-2022 και ϊρα 15:00 

Φόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν: Διαδικτυακι πφλθ Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. www.promitheus.gov.gr 

Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν (διενζργεια διαγωνιςμοφ): 

20-05-2022 και ϊρα 11:00 

http://www.promitheus.gov.gr/
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7. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/Γενικι 
Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν 
και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Φμιμα 2ο Χλοποίθςθσ Σρομθκειϊν 
Φακτικϊν Διαγωνιςμϊν 

Α.Ϊ.Ξ. 997881842 

Μωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ  1041.000000.00001 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ Ακτι Βαςιλειάδθ Σφλθ Ε1-Ε2 (Εντόσ Νιμζνα Σειραιά) 

Σόλθ Σειραιάσ 

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ 185 10 

Ϋϊρα Ελλάδα 

Μωδικόσ ΟUTS EL307 (Σειραιάσ, Οιςοι)  

Φθλζφωνο 213 137 4652/ 1081 

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο  dipea.b@yna.gov.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αντιπλοίαρχοσ Ν.Υ. ΫΝΙΞΙΟΦΗΑ Ϋρ. 

Υθμαιοφόροσ  Ν.Υ. ΜΙΤΜΡΧ Ϋρ.  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.hcg.gr / www.ynanp.gr 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Χπουργείο αποτελεί «Μεντρικι Μυβερνθτικι Αρχι (Μ.Μ.Α.)» και ανικει ςτθν 

Γενικι Μυβζρνθςθ Χποτομζασ Μεντρικισ Μυβζρνθςθσ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια κακϊσ και θ Οαυτιλία. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του Ρ.Σ.Υ. Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

β) Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ (εφεξισ Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Σφλθ 

(www.promitheus.gov.gr) του Ρ.Σ.Υ. Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

γ) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

δ) Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 

 www.promitheus.gov.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  
Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του Ο. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Σιςτϊςεισ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Σ.Δ.Ε.) 

(Μωδικόσ εναρίκμου: 2020ΥΕ08610017-ΥΑΕ 086/1) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 122499/11-11-2021 (ΑΔΑ: 

άΣΤΧ46ΞΦΝΤ-9ΧΪ) Απόφαςθ ζνταξθσ ςτο Σ.Δ.Ε. του ΧΣ.ΑΟ.ΕΣ/Γ.Γ.Δ.Ε.-Ε.Υ.Σ.Α./Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Φμ. 

Ματάρτιςθσ Ετιςιων Σρογραμμάτων. 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Σράξθ «Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Μζντρου Σαρακολοφκθςθσ Αλιείασ 

(Μ.Σ.Α.) και ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτθν Ενωςιακι Σροτεραιότθτα 03 

«Σροαγωγι τθσ εφαρμογισ τθσ ΜΑλΣ» του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ «ΑΝΙΕΙΑ & ΘΑΝΑΥΥΑ» με βάςθ 

τθν 2115/14-10-2020 O.E. (ΑΔΑ: έ2274653ΣΓ-ΘΒ7) Απόφαςθ ζνταξθσ του Χπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Φροφίμων, θ οποία ζχει λάβει Μωδικό Σράξθσ / MIS 5049237. Θ παροφςα ςφμβαςθ 

ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Φαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ - Ε.Φ.Θ.Α.). 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αποτελεί θ προμικεια «Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Κζντρου 
Ραρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Κ.Ρ.Α.) και ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν». 

Θ πράξθ περιλαμβάνει τθν επζκταςθ / αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ του υφιςτάμενου Μζντρου 
Σαρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Μ.Σ.Α.), το οποίο αποτελείται από το λογιςμικό του Υυςτιματοσ 
Σαρακολοφκθςθσ Υκαφϊν (Υ.Σ.Υ.) και από κατάλλθλο υλιςμικό, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ ενωςιακϊν 
νομικϊν κειμζνων και με τθ διεκνι πρακτικι. Υτο πλαίςιο τθσ νζασ πράξθσ κα πραγματοποιθκεί 
προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ των 
εφαρμογϊν του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ, τθν επίτευξθ επικοινωνίασ με τρίτα ςυςτιματα (π.χ. AIS, ΡΥΣΑ 
κ.α.), τθ χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν για άμεςθ ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων (πλοιοκτθτϊν – 
κυβερνθτϊν), ϊςτε να επιτευχκεί αποτελεςματικότερθ αςτυνόμευςθ τθσ παράνομθσ αλιείασ και καλφτερθ 
αξιοποίθςθ των μζςων του ΝΥ-ΕΝ.ΑΜΦ. 

Θ πράξθ αφορά ςτθν αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου Υ.Σ.Υ. με τθν προςκικθ νζων τεχνολογιϊν για τον 
βζλτιςτο και αποδοτικότερο ζλεγχο τθσ αλιείασ των υπόχρεων να φζρουν Υυςκευι Δορυφορικοφ 
Εντοπιςμοφ (Υ.Δ.Ε.) ςκαφϊν. Θ επζκταςθ τθσ εφαρμογισ του Μζντρου Σαρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Μ.Σ.Α.) 
είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο που βοθκά ουςιαςτικά τθν τιρθςθ των κανόνων τθσ ΜΑλΣ, για τθ διατιρθςθ 
των ιχκυαποκεμάτων και των καλάςςιων ενδιαιτθμάτων, κακϊσ και τθν προςταςία ςτρζβλωςθσ του 
ανταγωνιςμοφ από τθν παράνομθ λακραία και άναρχθ αλιεία. 

Φο προσ προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Μοινοφ Νεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων: 

Κωδικοί Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV) 

ΕΙΔΟΣ  33195200-5 
Κεντρικόσ ςτακμόσ 
παρακολοφκθςθσ 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο του υπό προμικεια είδουσ. 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε ζνα εκατομμφριο διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ 
#1.200.000,00€#, (ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α. και λοιπϊν κρατιςεων). Θ κακαρι αξία του είδουσ 
ορίηεται ςε εννιακόςιεσ εξιντα επτά χιλιάδεσ επτακόςια ςαράντα ζνα ευρϊ και ενενιντα λεπτά 
#967.741,90€#, και ο φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ 24% ςε διακόςιεσ τριάντα δφο χιλιάδεσ διακόςια 
πενιντα οκτϊ ευρϊ και δζκα λεπτά #232.258,10€. 
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Επιςθμαίνεται ότι θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ 
οργάνου, μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα από 
αυτιν που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Υυγκεκριμζνα, θ ςφμβαςθ 
μπορεί να κατακυρωκεί για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ 
ποςότθτασ αγακϊν που αναφζρεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ.8 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου, ςφμφωνα με το Σαράρτθμα Δ’- Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο Σαράρτθμα Δ’ – Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ  τθσ παροφςασ. Ειδικότερα θ ανάλυςθ του Ζργου ςε Ϊάςεισ: 

Φάςθ 1 (Εκπόνθςθ Μελζτθσ Εφαρμογισ): Θ παράδοςθ τθσ Ξελζτθσ Εφαρμογισ δεν κα υπερβαίνει τουσ 

δφο (02) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ Υφμβαςθσ του ζργου. Θ ζγκριςι τθσ κα 

πραγματοποιθκεί εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν παράδοςι τθσ. Υε περίπτωςθ που υπάρχουν 

παρατθριςεισ, κα αποκαταςτακοφν ςε δζκα (10) θμζρεσ από τον Ανάδοχο και θ διαδικαςία ζγκριςθσ κα 

διαρκζςει πζντε (05) θμζρεσ. 

Φάςθ 2 (Ανάπτυξθ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Σκαφϊν – Σ.Ρ.Σ. και εγκατάςταςθ υλικοφ): Ρι 

ενζργειεσ τθσ Ϊάςθσ αυτισ να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα το αργότερο εννζα (09) μινεσ από 

τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ Υφμβαςθσ του ζργου. Ρι εργαςίεσ που κα εκτελζςει ο Ανάδοχοσ ςτθ 

Ϊάςθ αυτι περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ του Υ.Σ.Υ. ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μετάπτωςθσ των δεδομζνων του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ. Ματά τθ διάρκεια 

τθσ παροφςασ Ϊάςθσ κα ολοκλθρωκεί και θ εγκατάςταςθ και ενεργοποίθςθ του απαιτοφμενου 

εξοπλιςμοφ. 

Φάςθ 3 (Εκπαίδευςθ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν): Ρι ενζργειεσ τθσ φάςθσ αυτισ να ζχουν ολοκλθρωκεί 

ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα το οποίο αρχίηει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ϊάςθσ 2. 

Φάςθ 4 (Δοκιμαςτικι λειτουργία): Θ φάςθ αυτι να ζχει διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) μθνϊν (δφναται να 

επικαλφπτεται με τθ Ϊάςθ 3). Ρι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθ Ϊάςθ αυτι είναι να υποςτθρίξει τθν 

δοκιμαςτικι λειτουργία του ΥΣΥ και τουσ ελζγχουσ αποδοχισ του ςυςτιματοσ. Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ 

δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, το ςφςτθμα παρουςιάςει αποκλίςεισ από τα οριηόμενα ςτθν τεχνικι 

προδιαγραφι ι/και τθν τεχνικι προςφορά ι/και τθ ςφμβαςθ ι/και τθ μελζτθ εφαρμογισ, τότε κα 

ακολουκιςουν οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ παρατίκεται ςτο 
Σαράρτθμα Δϋ - Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και αναφζρονται αναλυτικά παραπάνω ςτθν 
απόφαςθ Χπουργοφ Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ περί διακιρυξθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, και 
ςτθν οποία επιςυνάπτονται οι παρόντεσ όροι τθσ διακιρυξθσ.  

                                                           
8 

Βλ. άρκρο 105 παρ. 1 , εδ. 2-3 του ν. 4412/2016. 
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν (υποβολισ μζςω Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ., φςτερα από 
προκεςμία τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ αποςτολισ τθσ 
προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτθν Χπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 27 του Ο. 4412/2016, είναι θ 16-05-2022 και ϊρα 15:00.  

Θ διαδικαςία (αποςφράγιςθ προςφορϊν) κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.) Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ του Ρ.Σ.Υ. Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 
(Διαδικτυακι Σφλθ www.promitheus.gov.gr) , τθν 20-05-2022, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:00, ςτθν 
αίκουςα 318 (3οσ όροφοσ) του κεντρικοφ κτιρίου του Αρχθγείου Νιμενικοφ Υϊματοσ - Ελλθνικισ 
Ακτοφυλακισ, Ακτι Βαςιλειάδθ Σφλθ Ε1- Ε2 εντόσ Νιμζνα Σειραιά.  

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Σροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ τθν 05-04-2022 ςτθν 
Χπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ [Αρικ. προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: 2022/S 070-183497]. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο   
Φο πλιρεσ κείμενο τόςο τθσ Σροκιρυξθσ όςο και τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωροφνται ςτο Μεντρικό 

Θλεκτρονικό Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.). Επιπλζον, θ Διακιρυξθ και θ περίλθψθ τθσ 

διακιρυξθσ κα καταχωρθκοφν ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ 

ΔΙΑΧΓΕΙΑ). 

Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

ςτθν πλατφόρμα Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. λαμβάνει Υυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : -158758 -  

Θ Διακιρυξθ και θ περίλθψθ κα καταχωρθκοφν ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.hcg.gr ςτθ διαδρομι: «Διαγωνιςμοί-Σρομικειεσ» και ςτο ςφνδεςμο «Φακτικοί 

Διαγωνιςμοί» κακϊσ και ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.ynanp.gr ςτο ςφνδεςμο «Διαγωνιςμοί – 

Διαβουλεφςεισ» και ςτο ςφνδεςμο «Ανακοινϊςεισ».  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Ϋ του Σροςαρτιματοσ Α του Ο.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ, 
δ) δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τουσ και ςτα πρόςωπα που αναφζρονται ςτο άρκρο 24 του Ο. 4412/2016, 
κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=3
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=7&year=&tag=
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=7&year=&tag=
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=7&year=&tag=
http://www.ynanp.gr/
https://www.ynanp.gr/el/anakoinwseis/?category=7
https://www.ynanp.gr/el/anakoinwseis/?category=7
https://www.ynanp.gr/el/anakoinwseis/
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H Ανακζτουςα Αρχι, λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αποτελεςματικι πρόλθψθ, τον εντοπιςμό 
και τθν επανόρκωςθ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων που προκφπτουν κατά τθν διεξαγωγι των διαδικαςιϊν 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, 
κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ 
του ανταγωνιςμοφ και να διαςφαλίηεται θ ίςθ μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24 του Ο.4412/2016. H Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ φπαρξθσ πικανισ 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κα εκδϊςει αιτιολογθμζνθ απόφαςθ επί τθσ ςυνδρομισ ι μθ αυτισ ςφμφωνα 
τα οριηόμενα ςτο προαναφερκζν άρκρο. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ  αρικ. 2022/S 070-183497 Σροκιρυξθ τθσ Υφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα κάτωκι Σαραρτιματα Α’ ζωσ Ε’ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ 

- Χποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Α’)  

- Χπόδειγμα τθσ Υφμβαςθσ (ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Β’) 

- Τιτρα Ακεραιτότθτασ (ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Γ’) 

- Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ (ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Δ’) 

- Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ *ΕΕΕΥ+ (ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ε’) 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά (ςχετικζσ αναρτιςεισ κα πραγματοποιοφνται 
μζςω Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.). 

 Θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ Υφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Ρ οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Φφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν από αυτά. Ρι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το 
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν 
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τόςο τθσ Υφμβαςθσ.  

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο είκοςι (20) 

θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ιτοι τθν 26-04-2022, και απαντϊνται 

αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 60 και 67 του Ο.4412/2016. Αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του 

διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. από εγγεγραμμζνουσ 

ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ), εντόσ τθσ ωσ άνω ταχκείςασ θμερομθνίασ, και 

απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε εκπρόκεςμα, είτε το 

θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (06) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ9.  

Φροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (π.χ. αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό»10) και ςτο Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ. 11. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ 
ελλθνικι ζκδοςθ. 

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ12 
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 

Υτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ο.4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ 
τθσ Ϋάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ο. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά δθμόςια και 
ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 

                                                           
9 Άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
10  Σρβλ οδθγίεσ για τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 14 «Διορκωτικό» ςτθν ιςτοςελίδα του simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-
0babe74629f4  

11 Σρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΥΧ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: έΤΘ9ΡΠΦΒ-2ΫΗ) 

12  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4
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μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΧΣ.ΕΠ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Μ.Σολ.Δ. και 53 του 
Μϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Σροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα “Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ϋάγθσ τθσ 5-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 
πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Μ.Σ.Δ. και 53 του Μϊδικα περί 
Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δθλαδι 
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςι  τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Θ αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Υφναψθσ Δθμοςίων 
Υυμβάςεων διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν μετάφραςθ των ωσ άνω εντφπων, με ζξοδα του 
ςυμμετζχοντα μζχρι τθν θμερομθνία που κα οριςκεί προσ τοφτο.    

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνεται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των άρκρων 2.2.2, 4.1 και 6.4 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β’ και γ’ τθσ παρ. 
1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α’ 13)13, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Ϋϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 
ςτο Φαμείο Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ϊ.Ξ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του 
διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από 
τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

                                                           
13  Σρβλ. άρκρο 120 Ο.4512/2018 (ΪΕΜ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ο.4541/2018  (ΪΕΜ Αϋ 93/31.5.2018), 
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Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου η) δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων. 

Υχετικά υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Σαράρτθμα Α’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

 

ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 
ΧΑΑΚΤΗΑ 

(Άρκρα 12-14 του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) 

Φο Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ, με ςεβαςμό ςτθν προςταςία των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα των φυςικϊν προςϊπων και ςε ςυμμόρφωςθ με τα άρκρα 12- 14 του Μανονιςμοφ 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 

για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΜ (Γενικόσ 

Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων - ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019 (Αϋ 137) «Αρχι Προςταςίασ 

Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 

ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και 

άλλεσ διατάξεισ», κοινοποιεί τθν παροφςα ενθμζρωςθ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, 

με ςκοπό να παρζχει ςτα φυςικά πρόςωπα («υποκείμενα των δεδομζνων») επαρκι ενθμζρωςθ για τα 

δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα τα οποία επεξεργάηεται, ςτο πλαίςιο ενάςκθςθσ των αρμοδιοτιτων και 

εκπλιρωςθσ των ζννομων υποχρεϊςεων του. 

2.1.6.1. Ταυτότθτα και ςτοιχεία επικοινωνίασ του Υπευκφνου Επεξεργαςίασ και ςτοιχεία επικοινωνίασ του 

Υπεφκυνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων 

Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ: 

Χπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 του Γ.Μ.Σ.Δ. είναι το Χπουργείο Οαυτιλίασ και 

Οθςιωτικισ Σολιτικισ (Ανακζτουςα Αρχι) δια τθσ αρμόδιασ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν 

Χπθρεςιϊν/Διεφκυνςθσ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Φμιματοσ Βϋ Χλοποίθςθσ Σρομθκειϊν 

Φακτικϊν Διαγωνιςμϊν (Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.Σ.Ε.Α. Βϋ).  

Υτοιχεία Επικοινωνίασ: 

Φαχ. Δ/νςθ: Ακτι Βαςιλειάδθ, Σφλθ Ε1 - Ε2, Φ.Μ. 185 10, Σειραιάσ 

Φθλζφωνο 213-137-1081/4652 

Θ/Φ: dipea.b@yna.gov.gr 

Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.: 

Φαχ. Δ/νςθ: Ακτι Βαςιλειάδθ, Σφλθ Ε 1 - Ε 2, Φ.Μ. 185 10, Σειραιάσ 

https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/  

Υφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του ν. 4013/2011 (Αϋ204), ωσ ιςχφει  και του άρκρου 38 του 

ν.4412/2016 (Αϋ147) , ωσ ιςχφει , για κζματα ανάπτυξθσ, χριςθσ  και υποςτιριξθσ του Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/
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Ξθτρϊου Δθμοςίων Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.) υφίςταται ξεχωριςτόσ Χπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ. 

Επίςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων  36 και 37   του ν.4412/2016 (Αϋ147) , ωσ ιςχφει  και τθσ αρικ. 
64233/8-6-2021 Μ.Χ.Α. (Βϋ2453) «Τυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Υυμβάςεων Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)» , για κζματα ανάπτυξθσ, χριςθσ  και υποςτιριξθσ 
του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.) υφίςταται ξεχωριςτόσ Χπεφκυνοσ 
Επεξεργαςίασ. 
 Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ κατά τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθσ: 

Χπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι το Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ 

Σολιτικισ (Δικαιοφχοσ) δια τθσ αρμόδιασ Ενδιαφερόμενθσ Διεφκυνςθσ ιτοι θ Διεφκυνςθ Ελζγχου Αλιείασ 

(Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Α.ΝΥ-ΕΝ.ΑΜΦ/Δ.ΕΝ.ΑΝ.). 

Υτοιχεία Επικοινωνίασ: 

Φαχ. Δ/νςθ: Ακτι Βαςιλειάδθ, Σφλθ Ε1 - Ε2, Φ.Μ. 185 10, Σειραιάσ 

Φθλζφωνο 213-137-1375/4944/4378 

Θ/Φ: delal@hcg.gr  

2.1.6.2. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ και νομικι βάςθ τθσ επεξεργαςίασ: 

Υκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του φακζλου προςφοράσ, θ ανάκεςθ και αποπλθρωμι τθσ 

ςφμβαςθσ, θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Χ.ΟΑ.Ο.Σ.), θ εκπλιρωςθ των εκ του 

νόμου υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Χ.ΟΑ.Ο.Σ.) και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των 

ςυναλλαγϊν. Φα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι (Χ.ΟΑ.Ο.Σ.)  και για τθν ενθμζρωςθ των προςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

Ματθγορίεσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που 

περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι (Χ.ΟΑ.Ο.Σ.), ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο, το οποίο 

είναι το ίδιο προςφζρων ι νόμιμοσ εκπρόςωποσ του προςφζροντοσ. 

Επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα: 

Θ ςυλλογι, χριςθ, καταχϊριςθ, οργάνωςθ, διάρκρωςθ, αποκικευςθ, προςαρμογι ι μεταβολι, θ 

ανάκτθςθ, θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, θ χριςθ, θ κοινολόγθςθ με διαβίβαςθ, θ τιρθςθ αρχείου και 

γενικά κάκε είδουσ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 του 

Γ.Μ.Σ.Δ. 

Οομικι βάςθ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα: 

α. Άρκρο 6 παρ. 1 περίπτωςθ βϋ του Γ.Μ.Σ.Δ. «θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθσ 

τθσ οποίασ το υποκείμενο των δεδομζνων είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ ι για να λθφκοφν μζτρα κατ’ αίτθςθ 

του υποκειμζνου των δεδομζνων πριν από τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ». 

β. Άρκρο 6 παρ. 1 περίπτωςθ γϋ του Γ.Μ.Σ.Δ. «θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθ ςυμμόρφωςθ με 

ζννομθ υποχρζωςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ». 

γ. Άρκρο 6 παρ. 1 περίπτωςθ εϋ του Γ.Μ.Σ.Δ. «θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθν εκπλιρωςθ 

κακικοντοσ που εκτελείται προσ το δθμόςιο ςυμφζρον ι κατά τθν άςκθςθ δθμόςιασ εξουςίασ που ζχει 

ανατεκεί ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ» και το άρκρο 5 του Ο. 4624/2019 (Αϋ 137). 

 δ.  Άρκρο 10 του Γ.Μ.Σ.Δ. για τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 

των άρκρων 73,74 και 80 του ν.4412/2016 (Αϋ147), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.  
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Σαρατίκενται ακολοφκωσ, οι διατάξεισ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ, βάςει των οποίων θ 

επεξεργαςία των ανωτζρω δεδομζνων αποτελεί νομικι υποχρζωςθ: 

α. Άρκρο 59 του Σ.Δ. 13/2018 (Αϋ 26). 

β. ν.4150/2013 (Αϋ102), όπωσ ιςχφει. 

γ. άρκρο 5 (Σρόςβαςθ ςε Ζγγραφα) του ν. 2690/1999 ϋϋΜϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασϋϋ όπωσ ιςχφει. 

δ.ν.4412/2016 (Αϋ147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

ε. Ρι διατάξεισ του Μεφαλαίου ΙΑϋ «άθφιακι Διαφάνεια-Σρόγραμμα Διαφγεια» του ν. 4727/2020 (Αϋ184), 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ςτ. Θ αρικ. 57654/2017/22-5-2017  Απόφαςθ  Χπουργείου Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων 
Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.) » (Β’ 1781).  

η. Θ αρικ. 64233/8-6-2021 Μ.Χ.Α. (Βϋ2453) «Τυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των 
Δθμοςίων Υυμβάςεων Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν 
του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ) ». 

Σθγι των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα: 

Φο υποκείμενο των δεδομζνων, ο προςφζρων ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του προςφζροντοσ,  λοιπζσ 

Δθμόςιεσ Αρχζσ (Ειςαγγελικζσ Αρχζσ, Ε.Ϊ.Μ.Α.,ΓΕ.Ξ.Θ.), οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τθν ζκδοςθ των 

προβλεπόμενων από τθν κείμενθ νομοκεςία δικαιολογθτικϊν, πλθροφοριακά ςυςτιματα (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ., 

Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ.). 

2.1.6.3. Αποδζκτεσ / κατθγορίεσ αποδεκτϊν των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα: 

α. Αρμόδια όργανα- Χπθρεςίεσ- ςτελζχθ  εντόσ του Χπεφκυνου Επεξεργαςίασ (Χ.ΟΑ.Ο.Σ.), δθλαδι οι 
ςφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ των Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, χειριςτζσ του Διαγωνιςμοφ και 
λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ αυτισ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 

 β. Φο Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 

πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

γ.  Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 

προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

δ. Διαχειριςτικζσ και Ελεγκτικζσ Αρχζσ των Φαμείων Ϋρθματοδότθςθσ (ενδεικτικά Φ.Ε.Α., Φ.Α.Ξ.Ε., Ε.Υ.Σ.Α., 

ΕΣΑλΘ, ΧΞΕΣΕΤΑΑ, ΓΑΝΑΗΙΡ ΦΑΞΕΙΡ). Ματά περίπτωςθ, πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα δφναται να ζχουν 

εταιρείεσ (εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία) αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι (Χ.ΟΑ.Ο.Σ.). 

ε. Φα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα δφναται να διαβιβαςκοφν ςε άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ςε 

περίπτωςθ που ιςχφει το άρκρο 5 του Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, όπωσ ιςχφει ι κατόπιν 

ειςαγγελικισ παραγγελίασ. 

 

2.1.6.4. Διαβίβαςθ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα: 

Διαβίβαςθ Δεδομζνων Σροςωπικοφ Ϋαρακτιρα ςε τρίτεσ χϊρεσ: 

Φο Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Γ.ΔΡ.Χ./ΔΙ.ΣΕ.Α. Βϋ δεν διαβιβάηει δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςε τρίτεσ χϊρεσ, εκτόσ 

τθσ περίπτωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του 

δικαιϊματοσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία. 
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Διαβίβαςθ Δεδομζνων Σροςωπικοφ Ϋαρακτιρα: 

Ρ Χπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ (Χ.ΟΑ.Ο.Σ. δια τθσ Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.Σ.Ε.Α Βϋ) δεν κα διαβιβάηει ι γνωςτοποιεί τα 

Δεδομζνα Σροςωπικοφ Ϋαρακτιρα ςε τρίτουσ ι άλλουσ αποδζκτεσ, πλθν των ωσ άνω αναφερόμενων 

αποδεκτϊν, εκτόσ αν πρόκειται για διαβίβαςθ ι γνωςτοποίθςθ που επιβάλλεται από τθ νομοκεςία, 

δικαςτικι απόφαςθ ι ειςαγγελικι παραγγελία τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. Θ πρόςβαςθ τρίτων ςε 

ζγγραφα με δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα διζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πρόςβαςθ 

ςτα δθμόςια ζγγραφα. Ρι δθμόςιεσ αρχζσ που ενδζχεται να λάβουν πλθροφορίεσ, ςτο πλαίςιο 

ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ, για τθν πλιρωςθ τθσ κφριασ αποςτολισ τουσ, ςφμφωνα με το ενωςιακό δίκαιο ι 

εκνικζσ ρυκμίςεισ, δεν κεωροφνται ωσ αποδζκτεσ. Θ επεξεργαςία των δεδομζνων αυτϊν από τισ εν λόγω 

δθμόςιεσ αρχζσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν προςταςία των δεδομζνων 

ανάλογα με τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ. 

Για τθν εξζταςθ καταγγελιϊν, το κείμενο αυτισ γνωςτοποιείται ςτον καταγγελλόμενο για να εκκζςει τισ 

απόψεισ του. Εάν ο καταγγζλλων δεν επικυμεί προςωπικά του δεδομζνα να γνωςτοποιθκοφν ςτον 

καταγγελλόμενο, πρζπει να αναφζρει, τεκμθριϊςει και εξθγιςει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν 

επικυμεί να γνωςτοποιθκοφν τα ςυγκεκριμζνα προςωπικά του δεδομζνα ςτον καταγγελλόμενο. 

Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.Σ.Ε.Α Βϋ, κατόπιν επικοινωνίασ μαηί του, κα αποφαςίςει ςχετικά.  

Υε περίπτωςθ άςκθςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν, εφαρμογισ τυγχάνουν οι διατάξεισ του άρκρου 360 

και επόμενων του ν.4412/2016 (Αϋ147), ωσ ιςχφουν και του Σ.Δ. 39/2017 (Αϋ64) «Μανονιςμόσ εξζταςθσ 

Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν», ωσ ιςχφει, 

αναφορικά με τθ διαβίβαςθ/γνωςτοποίθςθ Δεδομζνων Σροςωπικοφ Ϋαρακτιρα ςε αποδζκτεσ που 

προβλζπονται από τθν προαναφερκείςα νομοκεςία. 

2.1.6.5. Χρονικό διάςτθμα επεξεργαςίασ των δεδομζνων 

Φα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε (05) ετϊν, για μελλοντικοφσ 

φορολογικοφσ - δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν 

κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Υε περίπτωςθ 

εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Ξετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

2.1.6.6.  Αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων 

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων. 

2.1.6.7. Δικαιϊματα υποκειμζνων των δεδομζνων και άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ 

Φο φυςικό πρόςωπο που είναι είτε προςφζρων είτε νόμιμοσ εκπρόςωποσ του προςφζροντοσ (υποκείμενο 

των δεδομζνων), μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ 

χαρακτιρα που το αφοροφν. Υυγκεκριμζνα, τα υποκείμενα των δεδομζνων ζχουν τα εξισ δικαιϊματα που 

τουσ παρζχονται από τον Γενικό Μανονιςμό Σροςταςίασ Δεδομζνων (Γ.Μ.Σ.Δ.): 

α. δικαίωμα ενθμζρωςθσ, κατά τα άρκρα 12, 13 και 14 του Γ.Μ.Σ.Δ., 

β. δικαίωμα πρόςβαςθσ, κατά το άρκρο 15 του Γ.Μ.Σ.Δ., 

γ. δικαίωμα διόρκωςθσ, κατά το άρκρο 16 του Γ.Μ.Σ.Δ., 

δ. δικαίωμα διαγραφισ («δικαίωμα ςτθ λικθ»), κατά το άρκρο 17 του Γ.Μ.Σ.Δ., μετά τθν παρζλευςθ του 

χρονικοφ διαςτιματοσ που αναφζρεται ςτθν πργ.  4. 
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ε. δικαίωμα ςτον περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ, κατά το άρκρο 18 του Γ.Μ.Σ.Δ., 

ςτ. δικαίωμα γνωςτοποίθςθσ όςον αφορά τθ διόρκωςθ ι τθ διαγραφι δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα ι τον περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ του άρκρου 19 του Γ.Μ.Σ.Δ., το οποίο εξετάηεται κατά 

περίπτωςθ. 

η. δικαίωμα αντίρρθςθσ, κατά το άρκρο 21 του Γ.Μ.Σ.Δ., το οποίο εξετάηεται κατά περίπτωςθ. 

θ. δικαίωμα ανακοίνωςθσ παραβίαςθσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςτο υποκείμενο των 

δεδομζνων, όταν θ παραβίαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ενδζχεται να κζςει ςε υψθλό κίνδυνο 

τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των φυςικϊν προςϊπων κατά το άρκρο 34 του Γ.Μ.Σ.Δ. 

Θ άςκθςθ των δικαιωμάτων πραγματοποιείται από το υποκείμενο των δεδομζνων ςτισ περιπτϊςεισ και με 

τουσ όρουσ που περιγράφονται ςτα άρκρα 12-21 του Γ.Μ.Σ.Δ., αποςτζλλοντασ είτε ζγγραφθ επιςτολι ςτθν 

ταχυδρομικι διεφκυνςθ του Χπεφκυνου Επεξεργαςίασ, ιτοι ςτο Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ 

Σολιτικισ δια τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν/Διεφκυνςθσ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ 

Αποκθκϊν/Φμιματοσ Βϋ Χλοποίθςθσ Σρομθκειϊν Φακτικϊν Διαγωνιςμϊν (Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.Σ.Ε.Α. Βϋ) 

/ Υτοιχεία Επικοινωνίασ: Φαχ. Δ/νςθ: Ακτι Βαςιλειάδθ, Σφλθ Ε1 - Ε2, Φ.Μ. 185 10, Σειραιάσ, Φθλζφωνο 213-

137-1081 είτε μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (Θ/Φ: 

dipea.b@yna.gov.gr). 

Για περαιτζρω υποβοικθςθ ςχετικά με τθν άςκθςθ των ανωτζρω δικαιωμάτων του Χποκειμζνου των 

Δεδομζνων, το Χποκείμενο των δεδομζνων μπορεί να επικοινωνεί και με τθν Χπεφκυνθ Σροςταςίασ 

Δεδομζνων του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ (Υτοιχεία επικοινωνίασ: 

https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/). 

H Ανακζτουςα Αρχι (Χ.ΟΑ.Ο.Σ.) ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 

απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ 

καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε 

άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 

2.1.6.8. Δικαίωμα προςφυγισ /καταγγελίασ ςε αρμόδια εποπτικι Αρχι 

Φο υποκείμενο των δεδομζνων ζχει το δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Αρχι Σροςταςίασ Δεδομζνων 

Σροςωπικοφ Ϋαρακτιρα για ηθτιματα που αφοροφν τθν επεξεργαςία προςωπικϊν του δεδομζνων. Για 

τθν αρμοδιότθτα τθσ Αρχισ και τον τρόπο υποβολισ καταγγελίασ, το υποκείμενο μπορεί να επιςκεφκεί 

τθν ιςτοςελίδα τθσ (www.dpa.gr - Σολίτεσ - Χποβολι καταγγελίασ ςτθν Αρχι), όπου υπάρχουν αναλυτικζσ 

πλθροφορίεσ. 

2.1.6.9. Επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ – Κατάρτιςθ 

ειδικότερθσ ςφμβαςθσ μεταξφ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. και του αναδόχου 

Εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ/ενδιαφερόμενθσ Χπθρεςίασ του Χπεφκυνου 

Επεξεργαςίασ του Χ.ΟΑ.Ο.Σ. (Δ.ΕΝ.ΑΝ.) θ εκπόνθςθ και προϊκθςθ προσ υπογραφι τυχόν ειδικότερθσ 

ςφμβαςθσ/ςυμφωνίασ μεταξφ του Χ.ΟΑ.Ο.Σ. και του αναδόχου που κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ αναφορικά με τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του τελευταίου ωσ εκτελοφντοσ τθν 

επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων ςφμφωνα με το Γενικό Μανονιςμό Σροςταςίασ Σροςωπικϊν 

Δεδομζνων. 

 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

2.2.1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Ϋϊρου (Ε.Ρ.Ϋ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ14, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 715 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων. 

Υτο βακμό που καλφπτονται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ΥΔΥ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ16. 

2.2.1.2 Ρ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ οικονομικϊν φορζων 
υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον θ 
λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.1.3 Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 
2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο 
δεκαδικό ψθφίο. Συγκεκριμζνα, το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ/γραμματίου κακορίηεται 
ςτο ποςό των δζκα εννζα χιλιάδων τριακοςίων πενιντα τεςςάρων ευρϊ και ογδόντα τεςςάρων λεπτϊν 
#19.354,84€#. 

Υχετικό υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ παρατίκεται ςτο Σαράρτθμα Α’ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ (ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ Α’). 

Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 17-06-2023, άλλωσ θ προςφορά 

                                                           
14 Βλ. ςχετικά με ΥΔΥ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
15 Υφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΥΔΥ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 
16   Σρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Ματευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και 

αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
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απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα 
να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Ρι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

2.2.2.2 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, με τθν επιφφλαξθ του όρου 2.2.2.3 τθσ παροφςασ, επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ 
προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ 
προςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 
ζωσ 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127). 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ 
αυτισ και β) απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι 
ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων 
βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί 
αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων: 

α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ι 

β) παρζχει εν γνϊςει του ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.3.8 

τθσ παροφςασ, ι 

γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (άρκρα 2.2.8 και 3.2), ι 

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ι 

ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ι 

ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 

προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί,17 ι 

η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 

δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΥ 

είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 

παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 

ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 

απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ι 

θ) ςτθν περίπτωςθ που κρικεί θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα ωσ μθ κανονικι ςφμφωνα με το άρκρο 

88 του Ο.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

                                                           
17  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ18καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Σοινικοφ Μϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροισ - μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Σοινικοφ Μϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 
τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 
ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 
390 (απιςτία) του Σοινικοφ Μϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Φελωνειακοφ Μϊδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 
23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΪΣΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ 
Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 15θσ Ξαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαιςίου 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ 
τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 
187Α και 187Β του Σοινικοφ Μϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 
103),  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
Υυμβουλίου, τθσ 20θσ Ξαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

                                                           
18 Σρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι 
για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΥ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Ξζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΥ αφορά μόνο ςε 
αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
  



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



Ανικει ςτθν  αρικ. 08/2022 Διακιρυξθ Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.Σ.Ε.Α. 2ου  

 

    

Ευρωπαϊκό Φαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ  
Μωδικόσ ΡΣΥ: 5072596 

Υελίδα 31 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΜ του 
Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΜ τθσ Επιτροπισ (EE L 
141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Σοινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά: 

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Μ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι  

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Υυμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ζχει ανατεκεί 
το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ,  

γ) ςτισ περιπτϊςεισ  Υυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου,  

δ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ.19 

2.2.3.2 . Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 
φορζασ, όταν: 

α) ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν 
εκνικι νομοκεςία, ι 

β) θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Ρι υποχρεϊςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων α’ και β’ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Υτθν 
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα 
του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι 
διλωςθσ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά 
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ 
παραπάνω  υποχρεϊςεισ του. 

                                                           
19 Σρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017 και τροποποιικθκε με το άρκρο 22 

του ν. 4782/2021.  
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.20 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:21  

α) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ακζτθςθ των ιςχυουςϊν 
υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,22 περί αρχϊν που 
εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ιτοι των υποχρεϊςεϊν του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Σαράρτθμα X του Σροςαρτιματοσ Α’ του Ο. 4412/2016 (ΪΕΜ Α’ 147),  

β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, ςτθν περίπτωςθ των καταςτάςεων τθσ περ. (β).23 

γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν 
κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ 
που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο 
άρκρο 48 του ν. 4412/2016, περί προθγοφμενθσ εμπλοκισ υποψθφίων ι προςφερόντων, δεν μπορεί να 
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν 
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ 

                                                           
20   Σρβ. άρκρο 73 παρ. 2A του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 
21  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Ματευκυντιρια Ρδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: έΤΠ3ΡΠΦΒ-9Τ5). 

Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που ζχει 
ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και 
αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Ρδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

22 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Σρβλ άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

23 Υχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΥ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα 
απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8.2.  
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ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του Ο. 4412/2016 περί 
Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ,  

θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό 
τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ.24 

2.2.3.4 Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ο. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).25 Ρι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν 
τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο 
μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ 
αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι του Ρργανιςμοφ Ρικονομικισ Υυνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ρ.Ρ.Υ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα 
δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investment 
firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ 
κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ 
αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των 
δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Μεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ 
χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ρ.Ρ.Υ.Α..26 

2.2.3.5 Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν 
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2. και 2.2.3.3.  

2.2.3.6 Ρποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παρ. 2.2.3.1 και ςτθν παρ. 2.2.3.3, εκτόσ από τθν περ. β’ αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία,27 

προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 

ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ 

δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να 

καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει 

διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ 

                                                           
24 Σρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016. Επίςθσ, υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ ά3Μ8ΡΠΦΒ-09Β), 

ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Ρκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
25 Ρ λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.4 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ 

υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΪΣΑ. Ματά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου 
αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΥ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

26   Σαρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21 
27 Υχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ C387/19 
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ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε 

επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων.  

Φα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα 

και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 

ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ.  

Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 

εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν 

μπορεί να κάνει χριςθ τθσ δυνατότθτασ που παρζχεται βάςει τθσ παροφςασ κατά τθν περίοδο του 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ, ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 

2.2.3.7 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παρ. 9 του άρκρου 73 του Ο. 4412/2016 (Α’ 147),28 θ οποία εκδίδεται εντόσ προκεςμίασ ςαράντα (40) 

θμερϊν από τθν περιζλευςθ του ςχεδίου απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν εν λόγω επιτροπι 

ςυνοδευόμενου από όλα τα ςχετικά ςτοιχεία. Ξε τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ θ 

Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να εκδϊςει απόφαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των 

επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν παρ. 7 και χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ τθσ παρ. 9 του 

άρκρου 73 του ν. 4412/2016.29 

2.2.3.8 Ρικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του οριηόντιου αποκλειςμοφ 

ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ο. 4412/2016, και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται 

αυτοδίκαια από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα XI του 
Σροςαρτιματοσ Αϋ του Ο.4412/2016.  

Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ 
Ϋϊρου (Ε.Ρ.Ϋ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ Χλικοφ. 

                                                           
28  Σρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341/19-05-2020 (ΪΕΜ 385 τεφχοσ ΧΡΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  ζκδοςθ τθσ 

απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
29  Ξζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιείται με το άρκρο 22 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), 

εξακολουκεί να ιςχφει θ απόφαςθ που εκδόκθκε δυνάμει τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν / παρζχουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν 
φψουσ τουλάχιςτον το διπλάςιο τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ (άνευ Ϊ.Σ.Α.) για τα τρία (03) 
τελευταία ζτθ. 

Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά 
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα – Σφςταςθ Ομάδασ Ζργου 

α) ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ 
τουλάχιςτον μίασ (01) ςφμβαςθσ προμικειασ για λογαριαςμό κρατϊν, Ο.Σ.Δ.Δ. ι Διεκνϊν Ρργανιςμϊν 
εντόσ των τελευταίων τριϊν (03) ετϊν, εφαρμογϊν Υυςτιματοσ Σαρακολοφκθςθσ Υκαφϊν (Υ.Σ.Υ.) με 
αντικείμενο τον ζλεγχο τθσ αλιείασ, ι/και πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ελζγχου καλάςςιασ κυκλοφορίασ 
και επιτιρθςθσ ι/και πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ αλιείασ.    

Θ ςυμβατικι αξία του ανωτζρω ζργου  κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με 500.000 € (άνευ Ϊ.Σ.Α.) και 
να περιλαμβάνει ςχεδιαςμό, κζςθ ςε λειτουργία, ανάπτυξθ λογιςμικοφ και διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, 
πλιρωσ λειτουργικϊν, διαςυνδεδεμζνων τόςο μεταξφ τουσ, όςο και διαλειτουργικϊν με ζτερα ςυςτιματα, 
κακϊσ και μετάπτωςθ δεδομζνων από παλαιότερα ςυςτιματα. 

Σροσ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ, κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία ςχετικϊν 
ςυμβάςεων που εκτελζςτθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ των 
τελευταίων οκτϊ (08) ετϊν. 

β) Επιπλζον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ςυςτιςουν Ομάδα Ζργου και να ορίςουν Υπεφκυνο 
Ζργου, που δεςμεφει τον Ανάδοχο για τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ υλοποίθςθ του ζργου. Θ ομάδα ι μζλθ 
αυτισ κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για οποιοδιποτε ςχετικό με το ζργο πρόβλθμα 
παρουςιαςτεί και ςε οποιαδιποτε τακτικι ι ζκτακτθ ςφςκεψθ λάβει χϊρα. 

 
β.1) Ο Υπεφκυνοσ Ζργου πρζπει κατ’ ελάχιςτον:  

    i) Οα είναι απόφοιτοσ ΑΕΙ/ΦΕΙ με αντικείμενο ςπουδϊν ςυναφζσ με Σλθροφορικι ι Επιςτιμθ και 
Φεχνολογία Χπολογιςτϊν ι Σλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Υυςτθμάτων ι Φθλεπικοινωνιϊν και 
δικτφων ι Θλεκτρολόγων Ξθχανικϊν τθσ θμεδαπισ ι απόφοιτοσ ιςότιμου αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ 
αλλοδαπισ, 

      ι  

να είναι απόφοιτοσ Σανεπιςτθμιακοφ Φμιματοσ Ϊυςικοφ ι Ξακθματικοφ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου 
αντίςτοιχου τθσ αλλοδαπισ με κατοχι μεταπτυχιακοφ ι/και διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν ςυναφοφσ με 
το γνωςτικό πεδίο τθσ Ανάπτυξθσ ι/και Διαχείριςθσ Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων. 

ii) Οα ζχει πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

iii) Οα ζχει τουλάχιςτον δεκαετι εργαςιακι εμπειρία, με ζνα (1) τουλάχιςτον επιτυχϊσ ολοκλθρωμζνο 
ζργο από τθν κζςθ του υπεφκυνου ζργου τθσ ομάδασ ωσ υπεφκυνοσ ζργου, με αντικείμενο τισ εφαρμογζσ 
Υυςτθμάτων Σαρακολοφκθςθσ Υκαφϊν ι τθν διαχείριςθ ελζγχου αλιείασ για πάνω από 1000 ςκάφθ, το 
οποίο να ζχει παραλθφκεί με επιτυχία και να βρίςκεται ςε παραγωγικι λειτουργία ςε οποιαδιποτε χϊρα 
τθσ ΕΕ. Επίςθσ ζχει ςυντονίςει τουλάχιςτον ζνα (01) ζργο που να αφορά τθν αποςτολι δεδομζνων ςτθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι με τα πρότυπα NAF και UN/CEFACT /EU FLUX ζκδοςθ Flux TL 1.8 ι μεταγενζςτερθ, το 
οποίο επίςθσ να βρίςκεται ςε παραγωγικι λειτουργία. Επίςθσ κα πρζπει να ζχει υλοποιιςει και ζνα ζργο 
διαχείριςθσ Ξθτρϊου Υτόλου (fleet) που να αφορά πάνω από 1000 ςκάφθ.  



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



Ανικει ςτθν  αρικ. 08/2022 Διακιρυξθ Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.Σ.Ε.Α. 2ου  

 

    

Ευρωπαϊκό Φαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ  
Μωδικόσ ΡΣΥ: 5072596 

Υελίδα 36 

β.2) Ο Τεχνικόσ Υπεφκυνοσ Ζργου πρζπει κατ’ ελάχιςτον: 

i) Οα είναι απόφοιτοσ ΑΕΙ/ΦΕΙ με αντικείμενο ςπουδϊν ςυναφζσ με Σλθροφορικι ι Επιςτιμθ και 
Φεχνολογία Χπολογιςτϊν ι Σλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Υυςτθμάτων ι Φθλεπικοινωνιϊν και 
δικτφων ι Θλεκτρολόγων Ξθχανικϊν τθσ θμεδαπισ ι απόφοιτοσ ιςότιμου αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ 
αλλοδαπισ 

ι  

να είναι απόφοιτοσ Σανεπιςτθμιακοφ Φμιματοσ Ϊυςικοφ ι Ξακθματικοφ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου 
αντίςτοιχου τθσ αλλοδαπισ με κατοχι μεταπτυχιακοφ ι/και διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν ςυναφοφσ με 
το γνωςτικό πεδίο τθσ Ανάπτυξθσ ι/και Διαχείριςθσ Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων. 

ii) Οα ζχει επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν ςτον τομζα και από τθν κζςθ του τεχνικοφ 
υπεφκυνου ζργου, να ζχει υλοποιιςει τουλάχιςτον ζνα (01) ζργο, με αντικείμενο τον ζλεγχο τθσ αλιείασ 
για πάνω από 1000 ςκάφθ, το οποίο να ζχει παραλθφκεί με επιτυχία και να βρίςκεται ςε παραγωγικι 
λειτουργία ςε οποιαδιποτε χϊρα τθσ ΕΕ. Επίςθσ να ζχει ςυντονίςει τουλάχιςτον ζνα (01) ζργο που να 
αφορά τθν αποςτολι δεδομζνων ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι με τα πρότυπα NAF και UNEFACT/EUFLUX, το 
οποίο επίςθσ να βρίςκεται ςε παραγωγικι λειτουργία. Φζλοσ, κα πρζπει να ζχει υλοποιιςει και ζνα ζργο 
διαχείριςθσ Ξθτρϊου Υτόλου (fleet) που να αφορά πάνω από 1000 ςκάφθ.  

β.3) Ρ  υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει Υπεφκυνο Αςφαλείασ ο οποίοσ κα  πρζπει κατ’ 
ελάχιςτον: 

i) Οα είναι απόφοιτοσ ΑΕΙ ι ΑΦΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου αντίςτοιχου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ τθσ 
αλλοδαπισ με αντικείμενο τα πλθροφοριακά ςυςτιματα και τθ μεταφορά δεδομζνων. 

ii) Οα ζχει πλζον των δζκα (10) ετϊν εμπειρία ςε ςυναφι κζματα αςφάλειασ. 

iii) Οα διακζτει τισ παρακάτω εν ενεργεία πιςτοποιιςεισ: Certified Information Security Manager (CISM), 
Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), 
Certified ISO 27001 Auditor. 

 

2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία  

2.2.7.1 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (του άρκρου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (του άρκρου 
2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με 
αυτοφσ30. Υτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 

ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 

                                                           
30 Σρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 26 του ν. 4782/2021. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και 

ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ 
ςφμβαςθσ   
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αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα 
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΥΘΔΘΥ. Ρ φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου.  

2.2.7.2 Υπεργολαβία  

Ρ οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Υτθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ31. Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.  

2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ  

Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΥ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.8.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.8.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ32. 

Υτθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ33.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΥ 
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι34.  

2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ του άρκρου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ του άρκρου 2.2.4, 2.2.5 και 
2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του Ο. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Υ.), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν 
παροφςα Σαράρτθμα Ε’, το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ο. 

                                                           
31 Ρ όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% τθσ εκτιμϊμενθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 
32 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
33 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
34 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
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1599/1986. Φο ΕΕΕΥ35 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Σαραρτιματοσ 2 του 
Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ του Σαραρτιματοσ 136, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα διαλαμβανόμενα ςτθν παρ. 2.4.3.1 τθσ 
παροφςασ.  

2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, ςτο 
μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  
Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2.2.3.1 και ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 2.2.3.3. τθσ παροφςασ, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

β) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2.2.3.2 τθσ παροφςασ, εφόςον είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο 
υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα 
με όςα ορίηονται ςτθν παραπάνω περ. (α), 

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτισ παρ. 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςασ, περί κριτθρίων επιλογισ, 
τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά 
αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν ςτισ 
ειδικζσ διατάξεισ ζκδοςθσ αυτϊν προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ κατά τθν 
υποβολι τουσ, 

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και 

                                                           
35 Φο ΕΕΕΥ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Ξζρθ: Ξζροσ Ι Σλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι, 
Ξζροσ ΙΙ Σλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Ξζροσ ΙΙΙ Μριτιρια αποκλειςμοφ, Ξζροσ IV Μριτιρια Επιλογισ, .., Ξζροσ VI Φελικζσ 
δθλϊςεισ.  
36 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ 
δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ). Ξπορείτε να δείτε τθ ςχετικι 
ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Σφλθ του ΕΥΘΔΘΥ www.promitheus.gov.gr Σρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 
17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Μανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σρομικειασ, με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του 
Εκτελεςτικοφ Μανονιςμοφ, Ξπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Υθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ, ςε περίπτωςθ που ζχουν υπογραφεί θλεκτρονικά.  

Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ παραγράφου υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρκρα 
13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί 
να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω37. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των κατωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Ρι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) Για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του.   

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 

                                                           
37 Υχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν 

εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Υθμειωτζον ότι θ παραπάνω 
ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων .που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Μϊδικα Δικθγόρων (Ο4194/2013). Υθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, 
οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ 
χϊρασ (Υφμβαςθ τθσ Ϋάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Μϊδικα Δικθγόρων (Ο 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014.  

 4. Σρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν 

από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα τόςο ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ όςο και ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

β) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΪΜΑ. Σαράλλθλα, απαιτείται 
επιπλζον θ υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα αφορά Ρργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται θλεκτρονικά και δεν χρειάηεται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ. Φο ωσ άνω δικαιολογθτικό υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ςε μορφι 
αρχείου .pdf. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ οι προςφζροντεσ υποβάλλουν πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Ϊερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Σρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΜΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Ξ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΣΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Σιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Ξ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Υτοιχεία Ξθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Σροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Σιςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Ϊερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Σρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Ξ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ, 

ε) Για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν38, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει 

                                                           
38 Σρβλ. άρκρο 8 Ο. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ εταιρεία3940 (πλθν των 
περιπτϊςεων που αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.4 τθσ παροφςασ ανωτζρω).  

Υυγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν 
περ. α) τθσ παραγράφου 2.2.3.4 βεβαίωςθ του αρμοδίου Ϋρθματιςτθρίου.  

ii) ςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.4, για τθν απόδειξθ του ελζγχου 
δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι του 
προςωρινοφ αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι 
επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν 
ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν 
ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Ρι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ 
ι άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι 
εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.4. 

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου: 

- Σιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι 
ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το 
πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

- ςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του 
Γ.Ε.Ξ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με 
τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ 
τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

- ςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) Εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ, προςκομίηουν : 

i) Σιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ 
είναι ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

iii) Μάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των 
μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ.     

Β)  Εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ 
των μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) Βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει 
ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν 
περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 

                                                           
39  Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ  εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Σαράρτθμα Ι τθσ οδθγίασ 2012/30/ΕΕ (L315/91) 

με τθν οποία αναδιατυπϊκθκε θ Ρδθγία 77/91/ΕΡΜ (Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων αρ Ο26/1) 
40   Σρβλ ΥτΕ 303/2020 (Επταμελισ) 
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ii) Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιφου, 

iii) Εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν 
τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι 
Υυνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία 
αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει 
διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ.  

λα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του κράτουσ 
τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο 
3.1.1 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία ςυμμετζχει 
εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 
4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013, κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, 
όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Μϊδικα, κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. Σροσ το ςκοπό αυτό 
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, πζραν των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ονομαςτικοποίθςθσ, προςκομίηει κατά το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είναι εξωχϊρια εταιρεία, κατά τθν ανωτζρω ζννοια και 
δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 εδαφ. α & β του άρκρου 4 του Ο. 3310/2005, όπωσ ιςχφει. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του Ο. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το Ο. 3414/2005».  

ςτ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ.41 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/ βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του Ο. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ Χλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Ξ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

                                                           
41    Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016  
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τελευταίασ 
τριετίασ, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, 
δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.42 

Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει οικονομικζσ καταςτάςεισ για 
όςο χρόνο λειτουργεί. 

Β.4.1. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ του άρκρου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατάλογο των κυριότερων ζργων που εκτζλεςαν κατά τα τρία (03) τελευταία 
ζτθ, με το ωσ άνω περιγραφόμενο αντικείμενο, εκ των οποίων: ζνα (01) τουλάχιςτον επιτυχϊσ 
ολοκλθρωμζνο ζργο, με ςυμβατικι αξία τουλάχιςτον ίςθ με 500.000,00 € (άνευ Ϊ.Σ.Α.). Θ Ανακζτουςα 
Αρχι κα λαμβάνει υπόψθ ςτοιχεία ςχετικϊν ζργων που ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ κατά τα τελευταία οκτϊ 
(08) ζτθ. 
Ρ ανωτζρω κατάλογοσ κα ακολουκεί τθν εξισ μορφι:  

Α/Α ΣΕΝΑΦΘΥ ΣΕΤΙΓΤΑΪΘ ΦΡΧ 
ΕΤΓΡΧ 

(ΥΧΞΪέΟΑ ΞΕ 
ΦΡ ΗΘΦΡΧΞΕΟΡ 
ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ 

ΥΦΘΟ 
ΧΣΡΣΑΤΑΓΤΑΪΡ 

2.2.6.α.) 

ΔΙΑΤΜΕΙΑ 
ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ 

ΕΤΓΡΧ 

ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ 
(ΑΟΕΧ Ϊ.Σ.Α.) 

ΣΑΤΡΧΥΑ 
ΪΑΥΘ 

ΥΧΟΡΣΦΙΜΘ 
ΣΕΤΙΓΤΑΪΘ 

ΥΧΟΕΙΥΪΡΤΑΥ 
ΥΦΡ ΕΤΓΡ 

ΥΦΡΙΫΕΙΡ 
ΦΕΜΞΘΤΙέΥΘΥ 

(ΦΧΣΡΥ & 
ΘΞ/ΟΙΑ) 

        

Αναφορικά με το/τα επιτυχϊσ ολοκλθρωμζνο/α ζργο/α, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο υποβάλλεται είτε 
πιςτοποιθτικό που ςυντάςςεται ι κεωρείται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι ι Ο.Σ.Δ.Δ. ι διεκνι 
οργανιςμό, είτε πρωτόκολλο παραλαβισ, είτε πιςτοποιθτικό ορκισ εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν, είτε αντίγραφο ςφμβαςθσ ςυνοδευόμενο από τα αντίςτοιχα εκδοκζντα 
παραςτατικά. 

Μάκε άλλο ςτοιχείο που τεκμθριϊνει τθν εμπειρία του προςφζροντοσ ςε ζργο με το αντικείμενο τθσ ωσ 
άνω υποπαραγράφου 2.2.6.α., δφναται να κατατεκεί ςυμπλθρωματικά ωσ προσ τα ανωτζρω. 

Β.4.2. έσ προσ το αντικείμενο τθσ υποπαραγράφου 2.2.6.β. ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυςτιςει Ρμάδα 
Ζργου και να ορίςει Χπεφκυνο Ζργου, που δεςμεφει τον Ανάδοχο για τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ υλοποίθςθ 
του ζργου. Θ ομάδα ι μζλθ αυτισ κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για οποιοδιποτε ςχετικό 
με το ζργο πρόβλθμα παρουςιαςτεί και ςε οποιαδιποτε τακτικι ι ζκτακτθ ςφςκεψθ λάβει χϊρα.  

Β.4.2.1. Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
βιογραφικό ςθμείωμα όπου ρθτά κα αναλφεται θ ηθτοφμενθ ωσ άνω εμπειρία με ςαφι αναφορά του 
διαςτιματοσ ςυμμετοχισ και του αρικμοφ ανκρωπομθνϊν (Α/Ξ) ςυμμετοχισ ςε κάκε ζργο *απαιτείται 
ςτο βιογραφικό ςθμείωμα να περιζχονται διακριτζσ ςτιλεσ πίνακα «διαςτιματοσ ςυμμετοχισ» και 
«αρικμοφ ανκρωπομθνϊν (Α/Ξ)»+. Υτο ΕΕΕΥ ρθτά κα αναγράφεται ςε ποιο διακριτό μζλοσ αντιςτοιχεί θ 
ηθτοφμενθ εμπειρία 
και 

                                                           
42 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ 

εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 29 του ν. 4782/21) 
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 Για τθν απόδειξθ τθσ αναφερόμενθσ ςτο βιογραφικό εμπειρίασ, κα προςκομιςτοφν Υυμβάςεισ ι/και 
Σιςτοποιθτικά/Βεβαιϊςεισ ι/και Σρωτόκολλα και Σρακτικά Ανακετουςϊν Αρχϊν - Ϊορζων ι/και 
ιςτοςελίδεσ αναδόχου ι/και ςυςτατικζσ επιςτολζσ ιδιοκτιτθ ζργου ι/και βεβαιϊςεισ του αναδόχου που 
υλοποίθςε το ζργο. 

Β.4.2.2. Για τθν απόδειξθ του/των τίτλου/ων ςπουδϊν των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν: 

 προπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν (επιςιμωσ μεταφραςμζνοσ εφόςον απαιτείται) ι 

 πράξθ τθσ αναγνϊριςθσ τθσ ιςοτιμίασ του αλλοδαποφ πανεπιςτθμιακοφ τίτλου, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία ι βεβαίωςθ από το Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ αλλοδαπισ, επιςιμωσ 
μεταφραςμζνθ ι κατ’ ελάχιςτον εκτφπωςθ από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του αλλοδαποφ 
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (γίνεται δεκτι και θ Αγγλικι Γλϊςςα) ςτθν οποία να αναγράφεται θ 
αντιςτοίχιςθ του ςυγκεκριμζνου τίτλου ςπουδϊν με τουλάχιςτον 180 μονάδεσ, ςφμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό ςφςτθμα διδακτικϊν μονάδων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που προςδίδει μια 
αρικμθτικι τιμι ςε κάκε διδαχκζν μάκθμα (ΕCTS).  

 μεταπτυχιακό ι/και διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν (επιςιμωσ μεταφραςμζνοσ εφόςον απαιτείται), 
μόνο ςτθν περίπτωςθ απόφοιτου Σανεπιςτθμιακοφ Φμιματοσ Ϊυςικοφ ι Ξακθματικοφ. 

Β.4.2.3. Για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςχετικό δίπλωμα/πιςτοποιθτικό πολφ καλισ γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
(επιςιμωσ μεταφραςμζνο), όπωσ ορίηεται από τθν ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία. 

Β.4.2.4. Για τθν απόδειξθ του αναφερόμενου ωσ επιτυχϊσ ολοκλθρωμζνο ζργο οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν Υυμβάςεισ ι/και Σιςτοποιθτικά/Βεβαιϊςεισ ι/και Σρωτόκολλα και Σρακτικά Ανακετουςϊν 
Αρχϊν - Ϊορζων ι/και ιςτοςελίδεσ αναδόχου ι/και ςυςτατικζσ επιςτολζσ ιδιοκτιτθ ζργου ι/και 
βεβαιϊςεισ του αναδόχου που υλοποίθςε το ζργο.  

Υτο βιογραφικό ςθμείωμα, κα αναλφεται ρθτά θ ηθτοφμενθ ωσ άνω εξειδικευμζνθ γνϊςθ και εμπειρία, με 
ςαφι αναφορά του διαςτιματοσ ςυμμετοχισ και του αρικμοφ ανκρωπομθνϊν (Α/Ξ) ςυμμετοχισ ςε κάκε 
ζργο *απαιτείται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα να περιζχονται διακριτζσ ςτιλεσ πίνακα «διαςτιματοσ 
ςυμμετοχισ» και «αρικμοφ ανκρωπομθνϊν (Α/Ξ)»+. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (π.χ. Γ.Ε.ΞΘ.), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο Γ.Ε.Ξ.Θ.43, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ44, το οποίο πρζπει να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

                                                           
43   Υφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΞΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Σεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 

(Α` 91), 
 γ. θ Ιδιωτικι Μεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ. θ Ρμόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι 

αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Υυνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ 

ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Μοιν.Υ.ΕΣ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Μοι.Υ.Σ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
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 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του Γ.Ε.Ξ.Θ., εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του. 

 Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΪΕΜ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Υε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. ςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του 
Σροςαρτιματοσ Αϋ του Ο.4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Υτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

                                                                                                                                                                                                 
 θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΜ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ μιλοσ Ρικονομικοφ Υκοποφ που προβλζπεται από τον Μανονιςμό 2137/1985/ΕΡΜ (ΕΕΕΜ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν 

ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Μανονιςμό 2157/2001/ΕΜ (ΕΕΕΜ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια. θ Ευρωπαϊκι Υυνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Μανονιςμό 1435/2003/ΕΜ (ΕΕΕΜ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 

2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι 

ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ 

προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
 ιε.  θ Μοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
44 Φο πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και 

εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Ξθτρϊο. 
    Φο Αναλυτικό Σιςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ 

ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, περ. βϋτθσ παροφςθσ. 

Β.7. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ο.4412/2016 και ςτο άρκρο 93 του ν. 4412/2016 όπωσ 
ιςχφει. 
Β.8. Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία 
για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν 
εκτζλεςθ τθσ Υφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ 
ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον 
τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ρ τρίτοσ κα δεςμεφεται 
ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Β.9. Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κριτθρίων που αναλφονται ςτουσ 

Σίνακεσ Μριτθρίων Αξιολόγθςθσ που περιλαμβάνονται ςτο Σαράρτθμα Δ’ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ 

παροφςασ. 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Μάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 
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Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

Φ = ς1*Μ1 + ς2*Μ2 +……+ςν*Μν 

όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ, «Μν» θ βακμολογία του κριτθρίου αξιολόγθςθσ και Φ θ 
ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ και ιςχφει ς1+ς2+..ςν = 1. 

Μριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

2.3.3 Τελικι αξιολόγθςθ - Κατάταξθ προςφορϊν  

Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο παρακάτω 
μακθματικόσ τφποσ:  

Βακμόσ = 100+20 * (Ξ προςφ. – Ξ ελαχ.) / (Ξ μζγ. – Ξ ελαχ.), 

 που: «Ξ προςφ.» είναι θ προςφερόμενθ τιμι/υπερκάλυψθ του όρου βάςει τθσ προςφοράσ του 
Χποψθφίου Αναδόχου 

«Ξ ελαχ.» είναι θ ελάχιςτθ τιμι/ικανοποίθςθ του όρου βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ  

«Ξ μζγ.» είναι θ μζγιςτθ τιμι βάςει τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραφισ ι ςε περίπτωςθ που ορίηεται θ 
μζγιςτθ υπερκάλυψθ του όρου βάςει του ςυνόλου προςφορϊν των Χποψθφίων Αναδόχων.  

Σλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 
τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία 
το Ν είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

Λ = 
Ρροςφερκείςα τιμι 

Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Ρι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ 
Σροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ..45 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1 Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ., μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 

                                                           
45 Άρκρο 15 ΜΧΑ ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα46, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο Ο.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37, όπωσ ιςχφουν και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με αρικ. 64233/8-6-2021 (Βϋ2453) Μοινι Απόφαςθ των 
Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και άθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Τυκμίςεισ τεχνικϊν 
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Υυμβάςεων Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν με χριςθ 
των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων 
(ΕΥΘΔΘΥ)» (εφεξισ Μ.Χ.Α. Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ. Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ). 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΥΘΔΘΥ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ. 

2.4.2.2 Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ. και οποιαδιποτε θλεκτρονικι 
επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του Ο. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τισ 
διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ., θ ανακζτουςα 
αρχι ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.47 

2.4.2.3 Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Μ.Χ.Α. Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ. Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ:  

(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ – Φεχνικι Σροςφορά» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα  

και 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Ρικονομικό Ϊορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΥΘΔΘΥ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Υε περίπτωςθ που θ αιτιολόγθςθ του οικονομικοφ φορζα κρικεί ωσ 
ανεπαρκισ από το αποφαινόμενο όργανο κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμόδιου οργάνου, κα ηθτείται θ 
ςυγκατάκεςθ του οικονομικοφ φορζα περί αποχαρακτθριςμοφ τθσ εμπιςτευτικότθτασ για όςα 
δικαιολογθτικά/λοιπά ςτοιχεία προςφοράσ δεν τεκμθριϊνεται αυτι, ειδάλλωσ θ προςφορά κα 
απορρίπτεται. 

                                                           
46     Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν ελλθνικι είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα, 

χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
            Μάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 
47

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και- Χπθρεςίεσ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4 Εφόςον οι Ρικονομικοί Ϊορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ., ςτθν ςυνζχεια, μζςω 
ςχετικισ λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Φα 
θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Ρικονομικό 
Ϊορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των 
προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  
ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν48.  

2.4.2.5 Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Ρικονομικοί Ϊορείσ 
τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Φα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 2749 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 50 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΪΕΜ51 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Ρικονομικοφ Ϊορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

                                                           
48 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 
49   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Σ.Ο.Σ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο 

1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί 
να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία άθφιακι Σφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ 
«e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ 
παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια 
ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι 
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Χπουργείου άθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο 
και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

50 Ρμοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Σρβλ και 
άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 

51 Υφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΜΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Ϊφλλων Εφθμερίδασ τθσ Μυβερνιςεωσ (ΪΕΜ) που 
ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΪΕΜ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΪΕΜ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του 
Εκνικοφ Φυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 
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Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Φζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199952,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Ϋάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο53.  

Οι ωσ άνω φάκελοι κατατίκενται το αργότερο ζωσ τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα του διαγωνιςμοφ 
(με απόδειξθ), ι εναλλακτικά, τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ ιδιοχείρωσ 
ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ από εξουςιοδοτθμζνο νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ. 
Ειδικότερα μπορεί να κατατίκενται:  

α) Υτο Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν/ 
Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Φμιμα 2ο (Χλοποίθςθσ Σρομθκειϊν Φακτικϊν 
διαγωνιςμϊν), ςτθν Ακτι Βαςιλειάδθ, Σφλθ Ε1-Ε2 Σειραιάσ, 4οσ όροφοσ, γραφείο 422, τθλ. 213- 
1371081/4652, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ από ϊρα 10.00 ζωσ 14.30 μ.μ., με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ 
ότι αυτζσ κα ζχουν περιζλκει ςτθν Χπθρεςία μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα πριν τθν θμερομθνία 
αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ. 

β) Υτθν Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ αυτοφ, Ακτι 
Βαςιλειάδθ, Σφλθ Ε1-Ε2, Σειραιάσ, 3οσ όροφοσ, γραφείο 318, τθλ. 213- 1374219 (γραμματζασ Επιτροπισ). 

Υε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Ϋάγθσ τθσ 5-10-1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Υυνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Σροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Υφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Μφπρου – 5-3-1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Υφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ 
οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από 
τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ 
κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Μαν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν 
υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον 
όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ 
του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 

                                                           
52 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
53   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 
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του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Μϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Ρι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Ρ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ που υποβάλλεται από τον οικονομικό φορζα είτε ςτο κατάςτθμα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, είτε ςτθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθν επωνυμία, τθ 

διεφκυνςθ, τον αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και τθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του 

διαγωνιηομζνου *ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ/Μοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα ςτοιχεία αυτά για όλα 

τα μζλθ τθσ+, κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν πρζπει, να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν και 
να επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. 

Τυχόν ςφραγιςμζνοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτϊν αν τυχόν αφοροφν δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ ι ςτοιχεία τεχνικισ προςφοράσ ι ςτοιχεία οικονομικισ προςφοράσ ι δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται 
για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ54: Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ 
προβλζπεται ςτο  άρκρο 79 του Ο. 4412/2016, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τθ ςυνοδευτικι 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που 
                                                           
54 Βλ. άρκρο 93  του ν. 4412/2016 

Διακιρυξθ  08/2022 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο 

«Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Κζντρου Ραρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Κ.Ρ.Α.) και ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν»  

(Υυμπλθρϊνεται από τον ανάδοχο ανάλογα με το είδοσ/θ για το οποίο ςυμμετζχει) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ: 

Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν/ 

Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Φμιμα 2
ο
 Χλοποίθςθσ προμθκειϊν Φακτικϊν Διαγωνιςμϊν 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ : ……./……../2022 

Αρικμόσ ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ: 158758 

(Υυμπλθρϊνεται από τον ανάδοχο ανάλογα με το είδοσ για το οποίο ςυμμετζχει) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: 16/05/2022 

«Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία» 
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παρζχει με το ΕΕΕΥ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, Β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ο.4412/2016, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τα άρκρα 2.1.5 
και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιπλζον δε και προσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ 
υποβάλλεται Γ) Αίτθςθ Συμμετοχισ, ςε μορφι επιςτολισ, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον 
προςφζροντα. 

Ειδικότερα αναφζρονται τα κάτωκι: 

Α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ): Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο 
ΕΕΕΥ, το οποίο ζχει αναρτθκεί ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Σαράρτθμα Ε’)55. 

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Σφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΥ. Ρι Ρικονομικοί Ϊορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Φο ςυμπλθρωμζνο από τον Ρικονομικό Ϊορζα ΕΕΕΥ κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο 
θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο το ωσ άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) κακϊσ και θ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να υπογράφεται από πρόςωπο 

που ζχει τθν εξουςία να εκπροςωπεί και να δεςμεφει τθν εταιρεία. έσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ 

φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 

εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 

πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Υε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), το οποίο 

είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα56 ωσ 

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 

                                                           
55 Ρ υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προκειμζνου να διαμορφϊςει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) κα πρζπει να 

ακολουκιςει τα ακόλουκα βιματα: 
 α) Νιψθ και αποκικευςθ ςτον Θ/Χ του αρχείου «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ)», το οποίο υπάρχει αναρτθμζνο ςε μορφι 

.xml ςτο ΕΥΘΔΘΥ μαηί με τα άλλα ςυνθμμζνα αρχεία τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 
 β) Ξετάβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/. 
 γ) Επιλογι «Ρικονομικόσ Ϊορζασ» και ςτθ ςυνζχεια «Ειςαγωγι ΕΕΕΥ». 
 δ) Φθλεφόρτωςθ του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΥ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΥΘΔΘΥ (ςφμφωνα με το βιμα α) 
 ε) Υυμπλιρωςθ και επιλογι θλεκτρονικά των πεδίων που ζχουν κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και των πεδίων με τθν 

θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν είναι εφικτό, θλεκτρονικι υπογραφι του εγγράφου ςτο κατάλλθλο ςθμείο. 
 ςτ) Επιλογι «Εκτφπωςθ». Φο αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςι του με χριςθ κάποιου 

προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Υε περιβάλλον Microsoft Windows, το EΕΕΥ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του 
φυλλομετρθτι Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε 
πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Υε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το EΕΕΥ μπορεί να εκτυπωκεί 
από κάκε φυλλομετρθτι. 

 η) Θλεκτρονικι υπογραφι του αρχείου .pdf που εκτυπϊκθκε (ακόμθ και εάν ζχει υπογραφεί θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα). 
 θ) Χποβολι του αρχείου ΕΕΕΥ ςε μορφι .pdf (θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο) ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του μαηί με τα υπόλοιπα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 
56 Σρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 και τροποποιικθκε με το άρκρο 28 του ν. 

4782/2021. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.57 

Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Υτο ΕΕΕΥ απαραιτιτωσ πρζπει να 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 

μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.58 Επιπλζον, όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.6 τθσ 

παροφςασ, το ΕΕΕΥ περιζχει επίςθσ τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ για τουσ φορείσ αυτοφσ. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ κα ανακζςει τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, επιςυνάπτει χωριςτό/α ζντυπο/α ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με 

τα ανωτζρω, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο/α από τον/τουσ οικονομικό/οφσ φορζα/εισ που κα 

παράςχει/ουν ςτιριξθ ι/και τον/ουσ υπεργολάβο/ουσ (βλ. και άρκρο 131 παρ. 7 Ν.4412/2016). 

Φο ΕΕΕΥ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΥ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΥ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Υτθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΥ.59 Ρ οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο 
ΕΕΕΥ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.60 

Ρ οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΥ,61 τθν κατάςταςι του ςε 
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 
παροφςθσ62 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 
αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΥ για τυχόν 
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 
(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 
3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ63. 

ςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 
α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Υτθν 
περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΥ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 
υποχρεϊςεισ του64. 

                                                           
57 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να υφίςταται θ 

δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΥ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 
παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

58 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
59 Πρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’). 
60 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
61 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
62 Βλ. ενδεικτικά ΥτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Φμιμα)  
63 Σαρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
64  Σαρ. 2Α άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
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Β) Εγγφθςθ Συμμετοχισ: Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 2.2.2 κακϊσ και το Χπόδειγμα Α’ του Σαραρτιματοσ Α’ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, επιςθμαίνεται δε ότι οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που 
εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Γ) Αίτθςθ Συμμετοχισ: Σροσ διευκόλυνςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Υφναψθσ Δθμοςίων 
Υυμβάςεων οι ςυμμετζχοντεσ, μαηί με τα λοιπά δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να 
υποβάλλουν θλεκτρονικά, μζςω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, με μορφι 
επιςτολισ, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα αναγράφουν τα ακόλουκα 
ςτοιχεία: 

α) τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν οποία απευκφνεται (ιτοι Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ 
Σολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ 
Αποκθκϊν/Φμιμα 2ο Χλοποίθςθσ προμθκειϊν Φακτικϊν Διαγωνιςμϊν), 

β) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ϊ.Ξ., τθ διεφκυνςθ κακϊσ και τον αρικμό τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ 
και τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του οικονομικοφ φορζα που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό 
(ςε περίπτωςθ αντιπροςϊπευςθσ αναφζρονται τα ςτοιχεία του αντιπροςωπευόμενου). Υε περίπτωςθ 
Ζνωςθσ/Μοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα ανωτζρω ςτοιχεία για όλα τα μζλθ τθσ. 

γ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ (Αρικμόσ Διακιρυξθσ, Φίτλοσ αυτισ όπωσ αναγράφεται ςτο 
εξϊφυλλό τθσ), 

δ) ότι θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν 
επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

ε) ότι ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ) και πλθροφν όλα τα κριτιρια 
ςυμμετοχισ, 

ςτ) ότι δεν αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Δθμοςίου, με απόφαςθ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Χπουργείου Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ οφτε κθρφχκθκαν ζκπτωτοι 
με τελεςίδικθ απόφαςθ από ςυμβάςεισ άλλθσ Δθμόςιασ Χπθρεςίασ ι Ο.Σ.Δ.Δ., Ο.Σ.Ι.Δ. ι Α.Ε. του 
Δθμοςίου Φομζα γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ,  

η) εάν για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ο ςυμμετζχων ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ τρίτων φορζων και 
αναφορά τθσ επωνυμίασ αυτϊν,  

θ) εάν προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 
και αναφορά τθσ επωνυμίασ αυτϊν και το αντίςτοιχο ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ ςφμβαςθσ και 

κ) το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα 
και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Σαράρτθμα65 66.  

Ρι υποψιφιοι ανάδοχοι κατά το ςτάδιο κατάρτιςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ δφνανται κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι να πραγματοποιιςουν αυτοψία ςτισ υποδομζσ του υφιςτάμενου 

                                                           
65 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016 
66 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   βάςει των 

οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Σαράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 
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Μ.Σ.Α. ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. προκειμζνου να ςχθματίςουν ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τισ 
υφιςτάμενεσ υποδομζσ. 

Ρι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν67. 

Επίςθσ, ςτον ςυγκεκριμζνο φάκελο υποβάλλονται θλεκτρονικά τα δικαιολογθτικά ι/και οι ςχετικζσ 
δθλϊςεισ που απαιτοφνται από το Σαράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ «Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ». 

Στθν Τεχνικι Ρροςφορά, µε ποινι απόρριψθσ, δεν κα γίνεται καμία αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ - 
ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται µόνο ςτθν οικονομικι προςφορά. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω: 

Θ τιμι του προσ προμικεια είδουσ δίνεται ςε ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνων των όποιων κρατιςεων υπζρ 
τρίτων και κάκε είδουσ δαπανϊν για παράδοςθ του εξοπλιςμοφ ΕΝΕΧΘΕΤΡΧ, κα αναγράφεται δε 
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ.  
Θ Ρικονομικι Σροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 

«Ρικονομικι Σροςφορά» και ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο 

υπογράφεται θλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Φα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 

ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικά υπογεγραμμζνου 

θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 

και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ *όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτισ Γενικζσ 
Σλθροφορίεσ τθσ παροφςθσ+, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του είδουσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%.  

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ϊ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 

έσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται όςεσ προςφορζσ υποβάλλονται από προςφζροντεσ, οι οποίοι δεν 

διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα και όςων θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, όπωσ κακορίςκθκε και τεκμθριϊκθκε πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ. Επιπλζον δε, κα απορρίπτονται οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤέ ι που 

κακορίηεται ςχζςθ ΕΧΤέ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν 

επιφφλαξθ του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 

κακορίηεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και δ) κζτουν όρο αναπροςαρμογισ, ανακεϊρθςθσ ι προςαφξθςθσ 

τθσ τιμισ.  

Υτθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 

περιγράφονται ςτο άρκρο 5.1 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Ρ τρόποσ πλθρωμισ κα προςδιοριςτεί με 

                                                           
67 Άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
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επιςτολι ςε θλεκτρονικό αρχείο .pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο από τον προςφζροντα μόνο εντόσ του 

Ϊακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά». 

Οικονομικά ςτοιχεία που τυχόν απαιτοφνται από τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Δ’ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ κα κατατεκοφν μόνο εντόσ του Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» ςε θλεκτρονικό 

αρχείο .pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. 

Ρι τιμζσ υπόκεινται ςε κρατιςεισ υπζρ τρίτων ωσ κατωτζρω:  

α)* 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων, (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει. 
Θ κράτθςθ αυτι καταβάλλεται κανονικά μζχρι καταργιςεϊσ τθσ βάςει διατάξεων ν. 4912/2022 ) 68 

β)* 0,1% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων, (άρκρο 7 του ν. 4912/2022) 

*Ρι ωσ άνω κρατιςεισ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) ςφμφωνα με τα 
άρκρα 12 και 13 του Μϊδικα Φελϊν Ϋαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ ΡΓΑ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% 
επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ο. 4169/1961.  

γ)**0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 
Υυμβάςεων και Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201669 

** H ωσ άνω κράτθςθ υπόκειται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 2% (ποςό Β’) και ειςφορά υπζρ 
ΡΓΑ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί του Β’ ποςοφ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ςτθ παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ , ιτοι μζχρι 17-05-2023. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ 
μθ κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του Ο.4412/2016, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και το άρκρο 
2.2.2 τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι 
διάρκεια. Υε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι 
προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.  

Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 

                                                           
68  Σρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
69 Ρ χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ 

άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Φουριςμοφ και Ρικονομικϊν τθσ 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 

υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 

ςυγκεκριμζνα ςτα άρκρα 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2 (Ϋρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3 (Σεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 

προςφοράσ), 2.4.4 (Σεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 

οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5 (Ϋρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 

προςφορϊν), 3.2 (Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΥ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθσ ι διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 

αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 

102 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 3.1.2 

τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του Ο. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο (02) ι περιςςότερεσ 

προςφορζσ. Ρ περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ’ τθσ 

παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ο. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 

οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν 

τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα 

χαμθλι ςε ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
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ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016. 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον 

προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ ι θ πλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.4 

και 2.2.5 τθσ παροφςασ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι 

τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, 

ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, και 

ιδ) ςτθν περίπτωςθ που κρικεί θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα ωσ μθ κανονικι ςφμφωνα με τθν 

παρ. 1 του άρκρου 88 του Ο.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Φο πιςτοποιθμζνο ςτο Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ., για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ο.4412/2016, όπωσ αυτό ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι Σροςφορά» τθν 
20-05-2022 και ϊρα 11:00 ςτθν αίκουςα 318 του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ / 
ΓΔΡΧ / ΔΙΣΕΑ (Σφλθ Ε1-Ε2, Ακτι Βαςιλειάδθ, Σειραιάσ, 3οσ όροφοσ), 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι, 

Υε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα 

μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι.70 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Υφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.  
Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 

είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΥ, ι όταν λείπουν 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 

μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 

τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 

προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Φα ανωτζρω ιςχφουν κατ’ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 

δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα71. 

Ειδικότερα: 
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 

παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. Υε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν είτε του 

πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

                                                           
70 Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 
71 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Σρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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Υτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 

πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 

οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ. 

Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 

3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Υτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 

και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των 

οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα 

με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και 

τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 

προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 

των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

* Ρι τεχνικζσ προςφορζσ, εφόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν Επιτροπι Διενζργειασ, διαβιβάηονται ςε 

αρμόδια ζκτακτθ επιτροπι ι ομάδα εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κεμάτων που αφοροφν 

ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ θ οποία δφναται να ςυγκροτθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ. 3 του ν. 

4412/2016. Θ ζκτακτθ αυτι επιτροπι ι ομάδα εργαςίασ για τισ εργαςίεσ τθσ και τθν αξιολόγθςθ των 

τεχνικϊν προςφορϊν υποβάλλει ςχετικι ζκκεςθ – πρακτικό ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ, ϊςτε θ 

τελευταία να γνωμοδοτιςει για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ 

και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, με ςχετικό πρακτικό.  

Φα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ» & «Φεχνικι Σροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  
ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 
4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΥΘΔΘΥ. Ξετά από τθν ζκδοςθ και 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ 
κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που 
δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, 
με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.   
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ., να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Υτθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ72 θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων.  

Υτθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό 
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. 
Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και 
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ73. 
Υε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Υυμμετοχισ, Φεχνικισ Σροςφοράσ και Ρικονομικισ 

Σροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 

διαδικαςίασ. Ματά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.74 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ 

ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, και τον καλεί να 

υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 

δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 

ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 

για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 

αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

                                                           
72 Άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
73  Άρκρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016 
74 Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 

εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι (Χπουργείο 

Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/ Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν 

και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Φμιμα 2ο Χλοποίθςθσ Σρομθκειϊν Φακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ, 

Σφλθ Ε1-Ε2, Νιμζνασ Σειραιά, Φ.Μ. 185 10, Γρ. 422, 4οσ όροφοσ), ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, 

ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι 

(ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα.  

Θ προςκόμιςθ όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου ςε ζντυπθ μορφι, κα γίνεται 

ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα 

αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

α) Θ περιγραφι «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου». 

β) Ρ πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργεί τον διαγωνιςμό δθλ. Χπουργείο Οαυτιλίασ 

και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/ Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και 

Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Φμιμα 2ο - Χλοποίθςθσ Σρομθκειϊν Φακτικϊν Διαγωνιςμϊν. 

γ) Ρ αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ, ο ςυςτθμικόσ αρικμόσ και ο τίτλοσ αυτισ, 

δ) Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, 

ε) Φα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα – μειοδότθ, 

ςτ) Θ ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία». 

Δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν και 

να επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά Σροςωρινοφ Αναδόχου» του προςφζροντοσ 

ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται εντόσ πζντε (05) εργάςιμων θμερϊν μετά και τθν 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων 

που υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ. Θ αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο 

ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διενζργειασ), εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, θ 

ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 

ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα, ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του 

ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε 

αυτόν.  

Ρ προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 

του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 

προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου. Υτθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 

αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ρ προςωρινόσ 

ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 

δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 

υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
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προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 

ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 

παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 

διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:  

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί 

πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι 

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ δεν αποδεικνφεται θ μθ 

ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ 

ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.4 ζωσ 

2.2.7 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του75.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 

μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια 

ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.4 και 2.2.7 τθσ παροφςασ, θ 

διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 

κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 

τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Επιςθμαίνεται ότι, θ ανακζτουςα αρχι αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ 

οργάνου, μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα από 

αυτιν που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Υυγκεκριμζνα, θ ςφμβαςθ 

μπορεί να κατακυρωκεί για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ 

ποςότθτασ αγακϊν που αναφζρεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ.76 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

3.3.1. Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ 

                                                           
75 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
76 Βλ. άρκρο 105 παρ. 1 , εδ. 2-3 του ν. 4412/2016. 
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απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε 
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων 
και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 
αναδόχου ςτα «Υυνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Ξετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ77. Ματά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.78 

Ματά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ 

ανωτζρω απόφαςθσ.79 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν 

αποκλειςτεί οριςτικά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 

του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 

αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, περί δικαςτικισ προςταςίασ 

ςτο πεδίο που προθγείται τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα 

άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και 

δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 

πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 

4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 

ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 

διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν 

οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

                                                           
77 Σρβλ άρκρο 16 παρ. 3 ΜΧΑ ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 
78 Άρκρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
79 Άρκρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4


ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



Ανικει ςτθν  αρικ. 08/2022 Διακιρυξθ Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.Σ.Ε.Α. 2ου  

 

    

Ευρωπαϊκό Φαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ  
Μωδικόσ ΡΣΥ: 5072596 

Υελίδα 65 

Ξετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΥΘΔΘΥ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου  106 
του ν. 4412/16. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, ςτθν περίπτωςθ αυτιν, να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα 
από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΜ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΜ. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία  

Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τυχόν τροποποιιςεων 
αυτισ, διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV, άρκρα 345 ζωσ 374, του ν. 4412/2016. Ειδικότερα: 

Α. Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν 
Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του80 . 
Υε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΜΘΞΔΘΥ. Υε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ81 . 

                                                           
80 Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
81 Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art345
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Ρι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Υάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5982. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Σαραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Σροδικαςτικι Σροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Μ.Χ.Α. Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ο. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ. επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε 
περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ Α.Ε.Σ.Σ. μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. μωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Μλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Ξετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Μοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΣΣ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Υτθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Μοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Σαρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Υυμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΥΘΔΘΥ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

                                                           
82 Σαρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Μ.Χ.Α. ΕΥΘΔΘΥ Σρομικειεσ και Χπθρεςίεσ 
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Β. ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ και τθν ακφρωςι τθσ 
ενϊπιον του αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου (Υυμβοφλιο τθσ Επικρατείασ).83 Φο αυτό ιςχφει και ςε 
περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν ΑΕΣΣ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ 
άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΣΣ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Ξε τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Σ.Σ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.84 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.85 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Σ.Σ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Σρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 
Φμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ρ αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ 
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ 
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 
διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Φο διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
διαφορετικά.86 Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ο. 4412/2016.   

                                                           
83  Σρβλ. άρκρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων του παρόντοσ είναι το Διοικθτικό 

Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ προκφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων που 
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιϊν 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμϊμενθ αξία μεγαλφτερθ των δεκαπζντε εκατομμυρίων 
(15.000.000) ευρϊ, εκδικάηονται από το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Ματά ςυνζπεια, με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία εκάςτθσ ςφμβαςθσ, θ α.α. 
ςυμπλθρϊνει ςτο παρόν άρκρο τθσ Διακιρυξθσ,  το αρμόδιο, ανά περίπτωςθ, Δικαςτιριο, ιτοι το Διοικθτικό Εφετείο ι το Υυμβοφλιο τθσ 
Επικρατείασ αναλόγωσ.  

84 Σρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ο. 4412/2016. 
85 Σρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
86 Σρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Υτθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Ξε τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ο. 4412/2016, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν 
ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι 
να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι 
τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 ,  
β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,  
ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,  
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ, καλισ λειτουργίασ) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 4 του Ο. 4412/2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 

4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ (άνευ Ϊ.Σ.Α. και χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιϊματα προαίρεςθσ) και κατατίκεται μζχρι τθν υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ.  

Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι κατά τρείσ (03) μινεσ μεγαλφτεροσ από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ, με δικαίωμα παράταςθσ αυτισ κατόπιν αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.1.5 τθσ παροφςασ ςτοιχεία και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. Φο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το Χπόδειγμα Β’ που περιλαμβάνεται ςτο Σαράρτθμα Α’ 
τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ο.4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει μζχρι και τθν υπογραφι τθσ 

τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 

ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ από τον 
ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  
Υτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ παροφςασ, απαιτείται από τον 

ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ», για ποςό ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το Χπόδειγμα 

Γ’ που περιλαμβάνεται ςτο Σαράρτθμα Α’ τθσ Διακιρυξθσ. Θ χορθγοφμενθ προκαταβολι είναι ζντοκθ από 

τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ ςτον ανάδοχο και επιβαρφνεται με επιτόκιο, το φψοσ του οποίου 

κακορίηεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ 

μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με το άρκρο 5.1 τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, και τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Θ 

προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται, άμεςα ι ζμμεςα, με το 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν 

οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν περίπτωςθ 

που τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςό 

που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν 

οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι 

τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 
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Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 

επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ (ςτθν περίπτωςθ οριςτικισ παραλαβισ) 

κακϊσ και θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ (ςτθν περίπτωςθ τμθματικισ παραλαβισ) γίνεται μετά 

από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

4.1.2.  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 
ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 6.4 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τα 
περιγραφόμενα ςτο Μεφάλαιο 5.5 του Σαραρτιματοσ Δϋ - Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ «Εγγφθςθ, ςυντιρθςθ, 
τεχνικι υποςτιριξθ». 

Φο φψοσ τθσ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» ορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ εκτόσ Ϊ.Σ.Α. και ανζρχεται ςτο ποςό των: #48.387,10€#. 

Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ κα άρχεται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ του υπό προμικεια είδουσ και κα είναι κατά τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτεροσ από τον χρόνο 

εγγυθμζνθσ λειτουργίασ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 6.4 τθσ παροφςασ. Φο περιεχόμενό τθσ πρζπει να είναι 

ςφμφωνο με το Χπόδειγμα Γ’ που περιλαμβάνεται ςτο Σαράρτθμα Α’ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 72 του Ο.4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Θ επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6.4 τθσ παροφςασ87. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ο.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.  

Θ Υφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Υε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ Υφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε 
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 
ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

Σειραιά, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του Ο.4412/2016. Σριν από 

τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ 

ςτο άρκρο 205 του Ο.4412/2016 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 

από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 

διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

4.3.1. Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 

                                                           
87 Άρκρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016 
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Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Ϋ του 
Σροςαρτιματοσ Α του Ο. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Ρ ανάδοχοσ αναλαμβάνει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Ο.4624/2019 ςχετικά με 
τθν εφαρμογι του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ 
27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
Ρδθγίασ 95/46/ΕΜ (Γενικόσ Μανονιςμόσ Σροςταςίασ Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – 
GDPR). 

4.3.3. Ρ ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ88.  

Ρι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Υτο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1 Ρ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του Ο.4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Υτθν περίπτωςθ αυτι ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που είχε 

                                                           
88     Σρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
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προςκομίςει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία τα οποία κα 
αξιολογθκοφν αρμοδίωσ ϊςτε να γίνει αποδεκτι ι μθ θ ανωτζρω αντικατάςταςθ. 

4.4.3 Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.8.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του Ο.4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

ταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
Ο.4412/2016.  

4.4.4 Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ Υφμβαςθσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τότε αυτό κα αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ του αναφερόμενου ςτθν ενότθτα 
Β.9 του άρκρου 2.2.8.2 τθσ παροφςθσ δικαιολογθτικό (είτε ιδιωτικό ςυμφωνθτικό είτε υπεφκυνθ διλωςθ). 

4.5 Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ο.4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του Ο.4412/2016 και 
προεγκρίςεωσ τθσ  Χπεφκυνθσ Αρχισ, όπου αυτό απαιτείται. 

Ξετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ89, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ 
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον 
επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ 
είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)90. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 
Ο.4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 

                                                           
89      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 
90    Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Σρβλ., επίςθσ, Ματευκυντιρια Ρδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Φροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά 

τθ διάρκειά τουσ», Μεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΞΧΦΡΠΦΒ-ΗΓΗ).   
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δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

4.7 Εμπιςτευτικότθτα  

Μακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και µετά τθ λιξθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ αναλαµβάνει τθν 
υποχρζωςθ να τθριςει εµπιςτευτικά και να µθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυµπεριλαµβανοµζνων των 
εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Φφπου), χωρίσ τθν προθγοφµενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. Αντίςτοιχθ υποχρζωςθ υφίςταται και 
κακ’ όλθ τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 παρ. 2 του Ο. 
4412/2016. 

Ρ Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθµόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά µε τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν 
προθγοφµενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οφτε να ςυµµετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
αςυμβίβαςτεσ µε τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ρ Ανάδοχοσ δεν δεςμεφει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι µε κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ καλφπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπωσ και 
όλο το προςωπικό του, τουσ υπεργολάβουσ του, όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του και, εν γζνει, πάςθσ φφςεωσ 
προςτθκζντεσ ι βοθκοφσ εκπλθρϊςεϊσ του κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ πιο κάτω τρόπουσ:  

α) Ξε τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν,  

ι 

β) Ξε τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ϊ.Σ.Α., με 
τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§7 του ν. 4412/2016 και τθν 
καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.  

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Ματά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία 
καταβολισ τθσ ςτον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον 
υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 
Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ 
προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ91 το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του 
ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ92. 

Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ, εφόςον αυτζσ 
πραγματοποιθκοφν.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ο.4412/2016, όπωσ 
ιςχφει κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Ρι προςφζροντεσ δφνανται να επιλζξουν με ςχετικι διλωςι τουσ ςτον (υπο)φάκελο τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ζναν εκ των δφο (02) ανωτζρω τρόπων, ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα λαμβάνεται υπόψθ ωσ 
τρόποσ πλθρωμισ θ περίπτωςθ α), ιτοι θ εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των ειδϊν. 

5.1.2. Φον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΪΣΑ, για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) *Μράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται 
επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει. Θ κράτθςθ αυτι καταβάλλεται κανονικά μζχρι 
καταργιςεϊσ τθσ βάςει διατάξεων ν.4912/2022), 

β) *Μράτθςθ 0,1% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ 
κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 
(άρκρο 7 του ν.4419/2022), 

*Ρι ωσ άνω κρατιςεισ *(α) - (β)+ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) 
ςφμφωνα με τα άρκρα 12 και 13 του Μϊδικα Φελϊν Ϋαρτοςιμου κακϊσ και ςε ειςφορά υπζρ ΡΓΑ που 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ο. 4169/1961. 
 

                                                           
91 Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΪΕΜ 1209/Β/01 Χπ. Ρικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 
92 Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 

του Ο. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.  
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γ)** Μράτθςθ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται 
ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Υυμβάςεων και Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201693 

** H ωσ άνω κράτθςθ υπόκειται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 2% (ποςό Β’) και ειςφορά υπζρ 
ΡΓΑ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί του Β’ ποςοφ. 

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ κακϊσ πρόκειται για προμικεια αγακοφ. 

Ρι υπζρ του δθμοςίου ι τρίτων κρατιςεισ για φόρουσ, τζλθ ι δικαιϊματα κλπ αφαιροφνται από τθν 
πλθρωμι του δικαιοφχου. 

5.1.3 Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει, φςτερα από ζγγραφθ εντολι 

τθσ αρμόδιασ οικονομικισ Χπθρεςίασ του πρϊτου ςυμβαλλόμενου και μετά από τθ διαβίβαςθ των 

απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, μζςω θλεκτρονικισ τραπεηικισ (e-banking) ςτο όνομα τθσ 

αναδόχου εταιρείασ μζχρι του ςυμβατικοφ ποςοφ. 

Διευκρινίηεται ότι: 

1. Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν ΕΦΑΙΤΕΙΑ ςτθν 
αρμόδια Χπθρεςία πιςτοποιθτικοφ/ϊν αςφαλιςτικοφ/ϊν φορζα/ων από το/τα οποίο/α να προκφπτει 
ανυπαρξία οφειλισ τθσ επιχειριςεωσ προσ αυτό/ά, κακϊσ και πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ 
διαφορετικά κα αποδίδεται από το Δθμόςιο κατευκείαν ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι ςτο Δθμόςιο 
αντίςτοιχα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Σιςτοποιθτικά απαιτοφνται από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ 
κφριασ και επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το 
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ και προςωρινοφ αναδόχου. 

2. Θ υποβολι του τιμολογίου από τον προμθκευτι δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ 
του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςι του κα γίνει εντόσ των προβλεπόμενων ςτθ 
νομοκεςία προκεςμιϊν.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1 Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, ιτοι εφόςον ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν 

προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 

βίασ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και 

δεν ςυμμορφϊκθκε με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ 

ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φόρτωςε, δεν παρζδωςε ι δεν αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά είδθ ι δεν επιςκεφαςε ι 

δεν ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα 

                                                           
93 Ρ χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ 

άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Φουριςμοφ και Ρικονομικϊν τθσ 
παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 περί χρόνου παράδοςθσ υλικϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 203 του ν. 4412/2016.  

Υτθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 

περίπτωςθ γ’, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ 

διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 

ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, κζτοντασ 

προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Αν θ προκεςμία που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε, 

χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 

από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ρ ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Υτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ 

επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω 

κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε 

από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ρ υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ 

προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ 

εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν 

θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερθμερίασ. 

γ) πωσ ορίηεται από τθν περ. γ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, καταλογιςμόσ του 

διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, 

που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το 

ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που 

είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 

προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με 

προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν 

οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016. 

Φο διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΦΜΦ-ΦΜΕ) x Σ, όπου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον 

αυτι προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό 

φορζα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Φο διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ 

κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΦΜΦ = Φιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από 

τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 
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ΦΜΕ = Φιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από 

τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ. 

Σ = Υυντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν 

ανακζτουςα αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ρ καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν 

ζκδοςθ και τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια 

των αγακϊν που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο 

οικονομικό φορζα. Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να 

εφαρμόηεται θ διαδικαςία του Μϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Φο διαφζρον ειςπράττεται υπζρ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

δ) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν.4412/2016 αποκλειςμόσ 

του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2 Αν τα είδθ παραδοκοφν/εγκαταςτακοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 

και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του ν.4412/2016, 

επιβάλλεται πρόςτιμο94 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 

εκπρόκεςμα. 

Φο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, 

χωρίσ ΪΣΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για παράδοςθ/εγκατάςταςθ ι 

αντικατάςταςθ των ειδϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 

ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 

παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 

καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 

επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ είδουσ, με το ιςχφον 

κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.  

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 

πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 

απαιτοφμενο ποςό. 

Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 

ζνωςθσ. 

                                                           
94 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Μυρϊςεισ), 6.1 (Ϋρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 

αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ 

(ΧΟΑΟΣ) μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ 

πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ 

επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ.  

Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 

ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 

διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 

προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 

οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 

οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Ειδικοί όροι χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ-  Κανόνεσ Δθμοςιότθτασ 

5.4.1  Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να λαμβάνει ζγκριςθ από τθν Ειδικι Χπθρεςία Διαχείριςθσ του 
Ε.Σ. (ι εναλλακτικά τον Ε.Ϊ.) για τισ διαδικαςίεσ διακιρυξθσ, ανάκεςθσ και τροποποίθςθσ Δθμοςίων 
Υυμβάςεων.  

5.4.2  Ρ Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να λαμβάνει με δικι του δαπάνθ όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ που 
προβλζπονται ςτο Σαράρτθμα XII του Μανονιςμοφ 1303/2013 και ειδικότερα: 

α) Οα τοποκετεί μόνιμθ αναμνθςτικι πλάκα ι πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε ςθμείο εφκολα ορατό 
από το κοινό, εντόσ τριϊν (03) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου υποδομισ ι καταςκευϊν ι αγοράσ 
φυςικοφ (ενςϊματου) αντικειμζνου, με ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ άνω των 500.000 ευρϊ. 

Ρι αναμνθςτικζσ πλάκεσ ι πινακίδεσ, οι οποίεσ ςχεδιάηονται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που 
κακορίηονται ςτον Μανονιςμό 821/2014, αναγράφουν τθν ονομαςία και τον κφριο ςτόχο του, το ζμβλθμα 
τθσ ζνωςθσ μαηί με τθν αναφορά ςτθν Ζνωςθ, και το Φαμείο ι τα Φαμεία που ςτθρίηουν το ζργο. 

β) Οα τοποκετεί αφίςεσ με πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν πράξθ ςε κατάλλθλο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ςε πράξεισ που δεν εμπίπτουν ςτθν υποχρζωςθ πινακίδων ι πλακϊν. 

5.4.3  Θ Ανακζτουςα Αρχι πρζπει να λειτουργεί διαδικτυακό τόπο, ςτον οποίο κα αναρτά ςτοιχεία τθσ 
πράξθσ, όπωσ ςφντομθ περιγραφι, ανάλογθσ με το επίπεδο τθσ ςτιριξθσ, ςτόχοι και αποτελζςματα, 
επιςθμαίνοντασ τθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ από τθν Ζνωςθ. 

5.5 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό 
Εφετείο του Σειραιά, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 
ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό 
Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 
205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
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από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

 



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



Ανικει ςτθν  αρικ. 08/2022 Διακιρυξθ Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.Σ.Ε.Α. 2ου  

 

    

Ευρωπαϊκό Φαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ  
Μωδικόσ ΡΣΥ: 5072596 

Υελίδα 80 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςε πλιρθ λειτουργία και ζτοιμα 

προσ χριςθ (με ευκφνθ και δαπάνθ του ιδίου), μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που αναλυτικά 

ορίηεται ςτο Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ και παρατίκεται κατωτζρω: 

Ρ χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ειδικότερα: 

Φάςθ 1 (Εκπόνθςθ Μελζτθσ Εφαρμογισ): Θ παράδοςθ τθσ Ξελζτθσ Εφαρμογισ δεν κα υπερβαίνει τουσ 
δφο (02) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ Υφμβαςθσ του ζργου. Θ ζγκριςι τθσ κα 
πραγματοποιθκεί εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν παράδοςι τθσ. Υε περίπτωςθ που υπάρχουν 
παρατθριςεισ, κα αποκαταςτακοφν ςε δζκα (10) θμζρεσ από τον Ανάδοχο και θ διαδικαςία ζγκριςθσ κα 
διαρκζςει πζντε (05) θμζρεσ. 
Φάςθ 2 (Ανάπτυξθ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Σκαφϊν – Σ.Ρ.Σ. και εγκατάςταςθ υλικοφ): Ρι 
ενζργειεσ τθσ Ϊάςθσ αυτισ να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα το αργότερο εννζα (09) μινεσ 
από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ Υφμβαςθσ του ζργου. Ρι εργαςίεσ που κα εκτελζςει ο Ανάδοχοσ ςτθ 
Ϊάςθ αυτι περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ του Υ.Σ.Υ. ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μετάπτωςθσ των δεδομζνων του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ. Ματά τθ διάρκεια 
τθσ παροφςασ Ϊάςθσ κα ολοκλθρωκεί και θ εγκατάςταςθ και ενεργοποίθςθ του απαιτοφμενου 
εξοπλιςμοφ. 
Φάςθ 3 (Εκπαίδευςθ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν): Ρι ενζργειεσ τθσ φάςθσ αυτισ να ζχουν ολοκλθρωκεί 
ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα το οποίο αρχίηει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ϊάςθσ 2. 

Φάςθ 4 (Δοκιμαςτικι λειτουργία): Θ φάςθ αυτι να ζχει διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) μθνϊν (δφναται να 

επικαλφπτεται με τθ Ϊάςθ 3). Ρι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθ Ϊάςθ αυτι είναι να υποςτθρίξει τθν 

δοκιμαςτικι λειτουργία του ΥΣΥ και τουσ ελζγχουσ αποδοχισ του ςυςτιματοσ. Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ 

δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, το ςφςτθμα παρουςιάςει αποκλίςεισ από τα οριηόμενα ςτθν τεχνικι 

προδιαγραφι ι/και τθν τεχνικι προςφορά ι/και τθ ςφμβαςθ ι/και τθ μελζτθ εφαρμογισ, τότε κα 

ακολουκιςουν οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου. 

Ξικρότεροσ χρόνοσ παράδοςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων 

αξιολόγθςθσ του Σαραρτιματοσ Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ παροφςασ. Ρι υπθρεςίεσ 

εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ παράδοςθσ των ειδϊν, ςφμφωνα με τα 

αναλυτικά οριηόμενα ςτο Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ). 

Υτουσ παραπάνω χρόνουσ δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των 

υπό προμικεια ειδϊν. 

Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον ανωτζρω χρόνο παράδοςθσ κα επιβάλλονται ςτον ανάδοχο οι 

προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Μακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Χπθρεςία δεν 

υπολογίηονται ςτο χρόνο παράδοςθσ.  

έσ τόποσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηεται το Μεντρικό κτίριο του Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. (Ακτι 

Βαςιλειάδθ, Σφλθ Ε1, Νιμζνασ Σειραιά) *κωδικόσ NUTS: EL307 (Σειραιάσ και Οιςοι)+. 
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Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των Ειδϊν μπορεί να παρατείνεται, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρου 206 του Ο.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, υπό τισ 

ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 

εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Υτθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 

του ν.4412/2016 για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. Υτθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ 

χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Ξε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, ο 

ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να μετατίκεται. Ξετάκεςθ επιτρζπεται μόνο 

όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 

αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Υτισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ 

χρόνου φόρτωςθσ - παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςτον ανάδοχο. 

6.1.2 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το είδοσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3 Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια (Α.Ν.Υ.-
ΕΝ.ΑΜΦ./Δ.ΕΝ.ΑΝ. και Α.Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ./ΔΘΔΕΣ, κακϊσ και τθν Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.Σ.Ε.Α.), τθν αποκικθ υποδοχισ των 
ειδϊν και τθν Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να 
παραδϊςει το είδοσ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από τθν προςκόμιςθ του είδουσ ςτον τόπο παράδοςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 

ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τθν ενδιαφερόμενθ Υπθρεςία (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ Δ.ΕΛ.ΑΛ.) 

ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία παράδοςθσ, το είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 

εκτζλεςθ τθσ οποίασ παραδόκθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1 H παραλαβι των Ειδϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 

ςυγκροτοφνται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του ν.4412/201695 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ. Ματά τθν 

διαδικαςία παραλαβισ των Ειδϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 

μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

                                                           
95 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του Ο. 4412/2016: “ Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςυγκροτείται τριμελισ ι 

πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου. Φο όργανο αυτό ειςθγείται για 
όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ 
ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Ξε απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ παραπάνω 
αρμοδιότθτεσ”  
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Φο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. Επιπρόςκετα τον ανάδοχο βαρφνει και θ 
δαπάνθ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ, κατά τα αναλυτικϊσ οριηόμενα ςτο παράρτθμα 
Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα ςυγκροτθκεί τριμελισ Επιτροπι 
Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Θ εν λόγω 
Επιτροπι ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ εκάςτοτε ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςτουσ προβλεπόμενουσ από τισ Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ κάκε ςφμβαςθσ, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ κάκε ςφμβαςθσ και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται/γνωμοδοτεί για τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων, κακϊσ και για κάκε άλλο ηιτθμα που κα προκφψει κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ λόγου χάρθ παράταςθ χρόνου παράδοςθσ. Ξε απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ. 

Θ Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ – Σαραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 

(μακροςκοπικό – οριςτικό – παραλαβισ του είδουσ με παρατθριςεισ – απόρριψθσ των ειδϊν) ςφμφωνα 

με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν.4412/2016. 

Φα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Είδθ που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 

ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, μποροφν να 

παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ φςτερα 

από εμπρόκεςμο αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του 

ν.4412/2016. Φα ζξοδα βαρφνουν τον ανάδοχο εφόςον τα είδθ απορριφκοφν οριςτικά ι παραλθφκοφν με 

ζκπτωςθ, ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ για επανεξζταςθ γίνεται μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι 

αυτεπάγγελτα. Φα ζξοδα αυτά καταλογίηονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 208 του 

ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που 

διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 

εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 

τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται 

ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 

αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2 Θ οριςτικι παραλαβι τθσ προμικειασ και θ ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ κα 

πραγματοποιθκεί από τθν Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ εντόσ ςαράντα πζντε (45) θμερϊν 

από τθν οριςτικι παράδοςθ και ολοκλιρωςθ όλων των φάςεων ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που 

περιγράφεται ςτο Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ παροφςασ κακϊσ και τισ 

προβλζψεισ του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει. 
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Διευκρινίηεται ότι ο Σρόεδροσ τθσ Σρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Σαρακολοφκθςθσ – Σαραλαβισ, ςτθν 

περίπτωςθ κατά τθν οποία ο προμθκευτισ δεν ειδοποιιςει ι δεν ειδοποιιςει εγκαίρωσ κατά τα ανωτζρω 

(βλ. ςχετικά άρκρο 6.1.3 τθσ παροφςθσ), τθν Επιτροπι, αυτι ςυνζρχεται εντόσ (10) εργαςίμων θμερϊν από 

τθσ ειδοποιιςεϊσ τθσ είτε από τον προμθκευτι είτε από τθν ενδιαφερόμενθ Χπθρεςία (Α/Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ./ 

Δ.ΕΝ.ΑΝ.) ότι προςκομίςκθκαν ι πρόκειται να προςκομιςκοφν τα είδθ. Υτθν περίπτωςθ αυτι ο χρόνοσ 

παραλαβισ, τον οποίο ορίηει θ ςφμβαςθ, αρχίηει από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ ςυγκλιςεωσ τθσ 

Επιτροπισ. 

Εάν ο προμθκευτισ, καίτοι ειδοποίθςε, δεν προςκόμιςε εγκαίρωσ τα είδθ ι εάν κακυςτερεί θ απάντθςθ 

ελζγχων που διενεργοφνται ςε εργαςτιρια του φορζα, θ Επιτροπι ςυνζρχεται ςε ςυνεδρίαςθ και 

ςυντάςςει ζκκεςθ, αναφζροντασ τουσ λόγουσ τθσ κακυςτζρθςθσ και τισ δικζσ τθσ ςχετικζσ ενζργειεσ. Φθν 

ζκκεςθ αυτι τθν υποβάλλει ο Σρόεδροσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Υτισ αυτζσ ωσ άνω ενζργειεσ προβαίνει θ Επιτροπι και ςτθν περίπτωςθ που μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ 

του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ των ειδϊν, ουδεμία παράδοςθ ζγινε. 

Αν θ παραλαβι των ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 

επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 

παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται 

προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 

τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα είδθ αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ 

αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του είδουσ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, 

προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 

χρόνο. Θ παραπάνω Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ – Σαραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 

παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν.4412/2016 και 

ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 

επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ 

ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Για ηθτιματα που δεν ορίηονται ειδικότερα/ διαφορετικά ςτθν παροφςα κακϊσ και ςτο Ο. 4412/2016 

εφαρμοςτζα τυγχάνει θ υπ’ αρικ. ΧΑ Σ1/2489/6.09.1995 (Β’ 764).  

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1 Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των ειδϊν, με 

απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2 Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο 

ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
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εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 

κυρϊςεισ. 

6.3.3 Θ επιςτροφι των ειδϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 

του άρκρου 213 του Ο. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ επιςτροφι των ειδϊν που απορρίφκθκαν γίνεται 

μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. 

6.4 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ – Εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ λειτουργίασ 

6.4.1 Ρ Ανάδοχοσ µε τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 
υποχρεοφται να κατακζςει ζγγραφθ διλωςθ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ (ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ) για 
το υπό προμικεια είδοσ για χρονικι περίοδο τουλάχιςτον ζξι (06) ετϊν, από τθν θμερομθνία οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα µε τα οριηόμενα ςτο Σαράρτθμα Δ ϋ- 
Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 215 και 72 του Ο.4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

Ξεγαλφτεροσ χρόνοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα ςφμφωνα με τον πίνακα 
κριτθρίων αξιολόγθςθσ του Σαραρτιματοσ Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ παροφςασ.  

Ματά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 

αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 

ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ-τεχνικι υποςτιριξθ τόςο για το υλικό (hardware) όςο και για το λογιςμικό 

(software) και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτο 

Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ματά τα λοιπά ιςχφουν τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ κάκε 

Είδουσ). 

6.4.2 Θ ανωτζρω ζγγραφθ εγγφθςθ του είδουσ κα ςυνοδεφεται από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ θ οποία κα ιςχφει για χρονικό διάςτθμα κατά τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτερο από τον χρόνο 

εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτο κεφ. 4.1.2 τθσ παροφςασ. 

Θ ωσ άνω ΕΓΓΧΘΦΙΜΘ ΕΣΙΥΦΡΝΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αποκατάςταςθσ των 

ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των βλαβϊν που προκαλοφνται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ 

λειτουργίασ.  

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου, θ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 

ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 

προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία του ςυμβατικοφ αντικειμζνου κακ’ όλον τον 

χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν 

ζκπτωςθ του αναδόχου.  

Ξζςα ςε ζναν (01) μινα από τθ λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, θ ωσ άνω 

Επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 

για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Υε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, 

ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ καλισ λειτουργίασ του παρόντοσ άρκρου. Φο πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
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αποφαινόμενο όργανο. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

λειτουργίασ αποδεςμεφεται και επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ  

 

Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α   Α’ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

YΡΟ∆ΕΙΓΜΑ  Αϋ  
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότθσ (Σλιρθσ επωνυμία Σιςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΟΙΑΙΡ ΦΑΞΕΙΡ ΑΟΕΠΑΤΦΘΦΑ 
ΑΣΑΥΫΡΝΡΧΞΕΟέΟ - ΦΡΞΕΑΥ ΥΧΟΦΑΠΘΥ ΞΘΫΑΟΙΜέΟ ΜΑΙ ΕΤΓΡΝΘΣΦέΟ ΔΘΞΡΥΙέΟ ΕΤΓέΟ 
(Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε.) 
Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 
Σροσ: Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν / 
Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Φμιμα 2ο Χλοποίθςθσ προμθκειϊν Φακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Σφλθ Ε1-Ε2, 185 10 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ96. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  
…………………………97 υπζρ του  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΪΞ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................…………………………………..98 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςτο 
διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ............................... (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) 
ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ.....................................................99 του 
Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν / 
Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Φμιμα 2ο Χλοποίθςθσ προμθκειϊν Φακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
“................................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............100 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω διαδικαςία απορρζουςεσ 

                                                           
96 Φο φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε 
παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ (άρκρο 72 Ο. 4412/2016). 
97 πωσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. 
98 Υυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
99 Υυνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ. 
100 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  
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υποχρεϊςεισ του/τθσ (................................................- υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ 
τθσ. 
Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
ςασ μζςα ςε πζντε (05) θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..101.  
ι 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Φράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ 
μασ.  
Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Χπθρεςίασ ςασ, ςτο 
οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο ... τθσ Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ102. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ 
και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε103. 

 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
101 ΥΘΞΕΙΩΥΘ ΓΙΑ ΦΘΟ ΦΤΑΣΕΗΑ: Επιλζγουμε ςυγκεκριμζνο χρόνο λιξθσ ι μζχρι τθν επιςτροφι. Ρ χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ 
τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ (άρκρο 72 του Ο. 4412/2016). 
102  Άρκρο 72 του Ο. 4412/2016. 
103  Ρ κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν 
υπ' αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΪΕΜ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΥΡΟ∆ΕΙΓΜΑ  Βϋ  
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότθσ (Σλιρθσ επωνυμία Σιςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΟΙΑΙΡ ΦΑΞΕΙΡ ΑΟΕΠΑΤΦΘΦΑ 
ΑΣΑΥΫΡΝΡΧΞΕΟέΟ - ΦΡΞΕΑΥ ΥΧΟΦΑΠΘΥ ΞΘΫΑΟΙΜέΟ ΜΑΙ ΕΤΓΡΝΘΣΦέΟ ΔΘΞΡΥΙέΟ ΕΤΓέΟ (Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε.)
         Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Σροσ: Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν / 
Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Φμιμα 2ο Χλοποίθςθσ προμθκειϊν Φακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Σφλθ Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ104. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………………..105 
υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΪΞ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ...................106 τθσ υπ’ αρικ ..... ςφμβαςθσ 
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/ θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ 
107 ........................... του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν 
Χπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Φμιμα 2ο Χλοποίθςθσ προμθκειϊν Φακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................ ................. (καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν). 
Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε πζντε (05) θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Φράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Χπθρεςίασ ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε108. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι) 

                                                           
104 Ρλογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Υτο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΪΣΑ. 
105 πωσ υποςθμείωςθ 31. 
106 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 
107 Υυνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν. 
108 Ρ κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν 
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΪΕΜ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  Γϋ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
Εκδότθσ (Σλιρθσ επωνυμία Σιςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΟΙΑΙΡ ΦΑΞΕΙΡ ΑΟΕΠΑΤΦΘΦΑ 
ΑΣΑΥΫΡΝΡΧΞΕΟέΟ - ΦΡΞΕΑΥ ΥΧΟΦΑΠΘΥ ΞΘΫΑΟΙΜέΟ ΜΑΙ ΕΤΓΡΝΘΣΦέΟ ΔΘΞΡΥΙέΟ ΕΤΓέΟ (Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε.) 
Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Σροσ: Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν / 
Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Φμιμα 2ο Χλοποίθςθσ προμθκειϊν Φακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Σφλθ Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ109. 
Σλθροφορθκικαμε από ………............. (Επωνυμία Αναδόχου, Διεφκυνςθ), ότι θ Υφμβαςθ Οο ......., 
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ 
110 ........................... του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν 
Χπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Φμιμα 2ο Χλοποίθςθσ προμθκειϊν 
Φακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................................ (καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν), ζχει υπογραφεί μεταξφ ςασ ωσ αγοραςτζσ και του: 
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΪΞ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)  
ωσ  προμθκευτι  και  αφορά τθν προμικεια ................ (Είδοσ και ποςότθτα προμικειασ),  ςυνολικισ  αξίασ  
................... και  ότι  ςφμφωνα  µε  τουσ  όρουσ  τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ δικαιοφται να λάβει από εςάσ 
προκαταβολι ίςθ µε ........% τθσ ςυνολικισ αξίασ των υλικϊν ζναντι εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ 
ιςόποςθσ αξίασ. 
Ναμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα 
επιςτολι υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΪΞ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, και δια τθσ παροφςθσ υποχρεοφμαςτε ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ να ςασ πλθρϊςουμε 
ολικϊσ ι μερικϊσ, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ, το ποςό  τθσ εγγυιςεωσ αυτισ κατόπιν 
ειδοποιιςεϊσ ςασ καταβάλλοντασ επίςθσ και τόκουσ που αναλογοφν ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ ι µθ παράδοςθσ του προµθκευτζου υλικοφ. 
Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

                                                           
109   Ρλογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.  
110 Υυνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν. 
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μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε πζντε (05) θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
ι  
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Φράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε  να  παρατείνουμε  τθν  ιςχφ  τθσ  εγγφθςθσ  φςτερα  από  απλό  ζγγραφο  τθσ  Χπθρεςίασ  
ςασ  µε  τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε111. 

 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
111 Ρ κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν 
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΪΕΜ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  Δϋ  
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Εκδότθσ (Σλιρθσ επωνυμία Σιςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΟΙΑΙΡ ΦΑΞΕΙΡ ΑΟΕΠΑΤΦΘΦΑ 
ΑΣΑΥΫΡΝΡΧΞΕΟέΟ - ΦΡΞΕΑΥ ΥΧΟΦΑΠΘΥ ΞΘΫΑΟΙΜέΟ ΜΑΙ ΕΤΓΡΝΘΣΦέΟ ΔΘΞΡΥΙέΟ ΕΤΓέΟ (Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε.)
  
Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Σροσ: Χπουργείο Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν / 
Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Φμιμα 2ο Χλοποίθςθσ προμθκειϊν Φακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Σφλθ Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ112. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………………..113 
υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΪΞ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΪΞ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία τθσ υπ’ αρικ ..... 
ςφμβαςθσ “................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ 
Διακιρυξθ του Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν 
Χπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Σρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Φμιμα 2ο Χλοποίθςθσ προμθκειϊν 
Φακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................ ................. (καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν). 
Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε πζντε (05) θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Φράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Χπθρεςίασ ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε114. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι) 

                                                           
112 Ρλογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Υτο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΪΣΑ. 
113 πωσ υποςθμείωςθ 55. 
114 Ρ κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν 
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΪΕΜ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β’ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     
 

 

                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ           Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ                  Φαμείο Υυνοχισ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ     Φαμείο Ρλοκλθρωμζνθσ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΗΚΩΝ       Διαχείριςθσ Υυνόρων 
ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 
Αρικ. Υφμβαςθσ: Τ...../2022 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υτον Σειραιά, ςιμερα  τθν …… του μθνόσ  …........……………., του ζτουσ 202…., θμζρα …............………….  ςτο 
Γραφείο .............. τ............................................................ του  Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ 
Σολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Σφλθ Ε1-Ε2, Νιμζνασ Σειραιϊσ), οι υπογεγραμμζνοι αφενόσ ο Χπουργόσ 
Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ ........................................, που εκπροςωπεί µε τθν ιδιότθτά του αυτι 
και ςφμφωνα µε τισ κείμενεσ διατάξεισ το Ελλθνικό Δθμόςιο, και αφετζρου θ εταιρεία µε τθν επωνυμία 
………….…………………………. και το διακριτικό τίτλο ……................, Α.Ϊ.Ξ. ……………………………, Δ.Ρ.Χ. 
…………………….., που εδρεφει ςτ …………………, Διεφκυνςθ ………………………., Φ.Μ.…………….., Φθλ. ……………….,  
Ϊαξ……………………, που κα καλείται ςτο εξισ «ΕΦΑΙΤΕΙΑ», θ οποία ςυςτάκθκε µε το υπ’ αρικμ.  
……………………….. καταςτατικό, όπωσ αυτό δθμοςιεφκθκε ςτο   ......................................... και  τθν  οποία  
εκπροςωπεί  για  τθν  υπογραφι τθσ παροφςασ δυνάμει του ανωτζρω κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ και 
του αρικ. ……… Σρακτικοφ του Δ.Υ. (ΪΕΜ ςυγκρότθςθσ Δ.Υ. ςε ςϊμα ........................................), ο/θ 
……………………….., νόμιμοσ εκπρόςωποσ και διαχειριςτισ τθσ .......................... , κάτοχοσ του υπ’ αρικμ.    
……………………….   δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ που εκδόκθκε από το ............................................, 
ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 

Ξε βάςθ τθν αρικ. ......./2021 Διακιρυξθ διενεργικθκε τθν ……………………… επαναλθπτικόσ, θλεκτρονικόσ, 

ανοικτόσ διαγωνιςμόσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, για τθν προμικεια «Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ 

Κζντρου Ραρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Κ.Ρ.Α.) και ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν», ςυνολικισ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ενόσ εκατομμυρίου διακοςίων χιλιάδων ευρϊ #1.200.000,00€#, 

Σφμβαςθ αξίασ  

…………………… ευρϊ # ……………………€ #  

(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και λοιπϊν κρατιςεων) 

«Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Κζντρου Ραρακολοφκθςθσ Αλιείασ (Κ.Ρ.Α.) και ζνταξθ νζων ςφγχρονων 
τεχνολογιϊν» 
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(ςυμπεριλαμβανομζνου Ϊ.Σ.Α.), (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΪΣΑ: #967.741,90€#, ΪΣΑ: #232.258,10€), με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ 

ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

 Αποτζλεςμα του παραπάνω αναφερομζνου διαγωνιςμοφ ιταν θ κατακφρωςθ τθσ εν κζματι 
προμικειασ με τθν αρικ. ………………………….. Απόφαςθ του ..................................  ςτθν εταιρεία με τθν 
επωνυμία: «………………………............……………» και το διακριτικό τίτλο .................................., ςφμφωνα με τθν 
προςφορά τθσ, αντί του ςυνολικοφ ποςοφ των ……………………….€ 
(…………………………………………………………………………), ςυμπεριλαμβανομζνων των νομίμων κρατιςεων, ωσ 
αναλυτικά αναφζρεται ςτα επόμενα άρκρα. 

Υφμφωνα με τθν 20977/23-8-2007 (Βϋ 1673) κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ο. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
Ο. 3414/2005», θ εταιρεία «……………………………………………», υπζβαλε τισ από …..-…..-201……. υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ του άρκρου 8 του Ο.1599/1986 των νόμιμων εκπροςϊπων τθσ ότι δεν ζχει εκδοκεί 
καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ο. 3310/2005 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 
άρκρο 3 του Ο. 3414/2005. 

Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προθγικθκε προςυμβατικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ και 
εγκρίκθκε θ υπογραφι αυτισ, ςφμφωνα με τθν αρικ. ……………….. Σράξθ τθσ από ……………….. 
ςυνεδριάςεωσ του ….. Μλιμακίου του Ελεγκτικοφ Υυνεδρίου.  

Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διατυπϊκθκε θ αρικ. πρωτ.: …………../….-….-202… 
«Ζγκριςθ ςχεδίου ςφμβαςθσ για το Χποζργο «………………………………………………………………. (ςυμπλθρϊνεται 
κατά περίπτωςθ)» . 

 Ψςτερα από αυτά, ο Χπουργόσ Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ ............................................. , 
με τθν παραπάνω ιδιότθτά του, ανακζτει ςτθν ΕΦΑΙΤΕΙΑ και αυτι αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

 
ΑΘΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ υποχρεοφται να προβεί ςτθν καταςκευι-προμικεια και παράδοςθ του/των κάτωκι 
είδουσ/ειδϊν: (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ), όπωσ αναλυτικά αυτά περιγράφεται ςτθν Απόφαςθ 
Ματακφρωςθσ, ςε ςυνδυαςμό µε τθν προςφορά τθσ ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ (Φεχνικι - Ρικονομικι) κακϊσ και τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ (Σαράρτθμα Δ’) τθσ αρικ. …./2022 Διακιρυξθσ, οι όροι τθσ οποίασ αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
 

Άρκρο 2o  
ΡΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΗ ΥΡΗΕΣΙΑ 

     Ρι ποςότθτεσ, τα είδθ, οι τιμζσ και θ Χπθρεςία για τθν οποία προορίηονται, ορίηονται ωσ κατωτζρω:  
 

Εργοδότθσ ι Μφριοσ του Ζργου: Είδοσ 
Ξονάδα  

Ξζτρθςθσ 
Σοςότθτα 

 

Φιμι μονάδοσ 
(ςε €) με 

κρατιςεισ χωρίσ 
Ϊ.Σ.Α. 

Ελλθνικό Δθμόςιο / Χπουργείο 
Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ 
Σολιτικισ / Αρχθγείο Νιμενικοφ 
Υϊματοσ/Διεφκυνςθ 
Επιχειρθςιακϊν Ξζςων  
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  Αξία ….. :  €  

  ΪΣΑ : Απαλλάςςεται 

  
 
Γενικό Υφνολο: €  

 

 Θ ανωτζρω τιμι νοείται για παράδοςθ των ανωτζρω ειδϊν, με όλεσ τισ ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ 
και άνευ πραγματικϊν ελαττωμάτων, κατά πλιρθ κυριότθτα, νομι και κατοχι και ελεφκερων παντόσ 
νομικοφ ελαττϊματοσ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ τθσ ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ ςτον τόπο που ορίηεται ςτθ 
διακιρυξθ και ςυμπεριλαμβάνει κρατιςεισ και κάκε είδουσ δαπάνθ και τα ζξοδα μεταφοράσ. 
Διευκρινίηεται πωσ θ προμικεια απαλλάςςεται Ϊ.Σ.Α. (άρκρα 21 και 27 του Ο.2859/2000).  

Θ παραπάνω τιμι κα παραμείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και δεν 
υπόκειται ςε καμία μεταβολι από οποιαδιποτε αιτία. 

Θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ βαρφνεται, κατά περίπτωςθ, µε κρατιςεισ, μεταφορικά, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, αςφάλιςθ 
ειδϊν, ηυγιςτικά, εκφορτωτικά, κλπ ζξοδα - επιβαρφνςεισ μζχρι τθν προςικουςα, κατά τουσ όρουσ του 
παρόντοσ άρκρου, παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν. 
 

Άρκρο 3ο 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Φα υπό προμικεια είδθ, που αναφζρονται ςτα Άρκρα 1 και 2, κα ανταποκρίνονται ςτα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθν προςφορά τθσ ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ (τεχνικι - οικονομικι) και κα καλφπτουν 
τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Δϋ τθσ Διακιρυξθσ και 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. 

Επίςθσ, θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ πζρα από τθν υποχρζωςι τθσ για ςυμμόρφωςθ µε τουσ όρουσ, τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ και τθν Σροςφορά τθσ (τεχνικι – οικονομικι), υπόςχεται ότι κα υπόκειται 
ςτον ζλεγχο και κα ςυμμορφϊνεται  µε τισ οδθγίεσ των αρµόδιων Χπθρεςιϊν και Επιτροπϊν του 
Χπουργείου. 

Άρκρο 4ο 
ΡΑΑ∆ΟΣΗ – ΡΑΑΛΑΒΗ ΕΓΑΣΙΩΝ 

ΡΑΑΔΟΣΗ: Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςε πλιρθ λειτουργία και 

ζτοιμα προσ χριςθ (με ευκφνθ και δαπάνθ του ιδίου), μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

αναλυτικά ορίηεται ςτο Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ Διακιρυξθσ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν προςφορά τθσ ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ (τεχνικι – οικονομικι), ωσ ακολοφκωσ (ςυμπλθρϊνεται κατά 

περίπτωςθ):  

Ρ χρόνοσ υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο Σαράρτθμα Δ’ – Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ. Ειδικότερα: 

Φάςθ 1 (Εκπόνθςθ Μελζτθσ Εφαρμογισ): Θ παράδοςθ τθσ Ξελζτθσ Εφαρμογισ δεν κα υπερβαίνει 

τουσ δφο (02) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ Υφμβαςθσ του ζργου. Θ ζγκριςι τθσ κα 

πραγματοποιθκεί εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν παράδοςι τθσ. Υε περίπτωςθ που υπάρχουν 

παρατθριςεισ, κα αποκαταςτακοφν ςε δζκα (10) θμζρεσ από τον Ανάδοχο και θ διαδικαςία ζγκριςθσ κα 

διαρκζςει πζντε (05) θμζρεσ. 

Φάςθ 2 (Ανάπτυξθ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Σκαφϊν – Σ.Ρ.Σ. και εγκατάςταςθ υλικοφ): Ρι 
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ενζργειεσ τθσ Ϊάςθσ αυτισ να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα το αργότερο εννζα (09) μινεσ από 

τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ Υφμβαςθσ του ζργου. Ρι εργαςίεσ που κα εκτελζςει ο Ανάδοχοσ ςτθ 

Ϊάςθ αυτι περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ του Υ.Σ.Υ. ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μετάπτωςθσ των δεδομζνων του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ. Ματά τθ διάρκεια 

τθσ παροφςασ Ϊάςθσ κα ολοκλθρωκεί και θ εγκατάςταςθ και ενεργοποίθςθ του απαιτοφμενου 

εξοπλιςμοφ. 

Φάςθ 3 (Εκπαίδευςθ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν): Ρι ενζργειεσ τθσ φάςθσ αυτισ να ζχουν 

ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα το οποίο αρχίηει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ϊάςθσ 2. 

Φάςθ 4 (Δοκιμαςτικι λειτουργία): Θ φάςθ αυτι να ζχει διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) μθνϊν 

(δφναται να επικαλφπτεται με τθ Ϊάςθ 3). Ρι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθ Ϊάςθ αυτι είναι να 

υποςτθρίξει τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του ΥΣΥ και τουσ ελζγχουσ αποδοχισ του ςυςτιματοσ. Εάν κατά 

τθ διάρκεια τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, το ςφςτθμα παρουςιάςει αποκλίςεισ από τα οριηόμενα ςτθν 

τεχνικι προδιαγραφι ι/και τθν τεχνικι προςφορά ι/και τθ ςφμβαςθ ι/και τθ μελζτθ εφαρμογισ, τότε κα 

ακολουκιςουν οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου. 

Υτουσ παραπάνω χρόνουσ δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν. 

Ρι υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν εντόσ των κακοριηόμενων ςτο Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ 

Σροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ Διακιρυξθσ χρονικϊν διαςτθμάτων. 

Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον ανωτζρω χρόνο παράδοςθσ κα επιβάλλονται ςτθν ΕΦΑΙΤΕΙΑ οι 

προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Μακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Χπθρεςία δεν 

υπολογίηονται ςτο χρόνο παράδοςθσ.  

έσ τόποσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται το  Μεντρικό κτίριο του Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ. (Ακτι 

Βαςιλειάδθ, Σφλθ Ε1, Νιμζνασ Σειραιά) *κωδικόσ NUTS: EL307 (Σειραιάσ και Οιςοι)+. 

Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του είδουσ μπορεί να παρατείνεται, με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρου 206 του Ο.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 του Ο.4412/2016 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ 

διάρκειά τουσ, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το 

οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 

παράδοςθσ. 

Υτθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τθν ΕΦΑΙΤΕΙΑ επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του 

άρκρου 207 του Ο. 4412/2016 για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. Υτθν περίπτωςθ παράταςθσ του 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο 

παράδοςθσ. 

Ξε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, ο 



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



Ανικει ςτθν  αρικ. 08/2022 Διακιρυξθ Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.Σ.Ε.Α. 2ου  

 

    

Ευρωπαϊκό Φαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ  
Μωδικόσ ΡΣΥ: 5072596 

Υελίδα 96 

ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Ξετάκεςθ επιτρζπεται 

μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν 

αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Υτισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ 

του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ - παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςτθν ΕΦΑΙΤΕΙΑ. 

Αν τα είδθ φορτωκοφν ι παραδοκοφν/εγκαταςτακοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του 

ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 

206 του Ο. 4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 

παραδόκθκε εκπρόκεςμα. Φο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των 

εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, χωρίσ ΪΣΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν 

τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ 

κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ ι παράδοςθ/εγκατάςταςθ ι αντικατάςταςθ των ειδϊν, με απόφαςθ του 

αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο 

χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν 

ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω 

πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από 

τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ είδουσ, με το 

ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.  

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το 

ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ 

τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το 

απαιτοφμενο ποςό. 

Υε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δε φόρτωςε, παρζδωςε/εγκατζςτθςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά 

είδθ ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 

δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ο. 4412/2016, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου.  

Υτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 

παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) Ρλικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 

β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο 

είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με 

κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ρ υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία 

λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ 

κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά 

επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 
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γ) πωσ ορίηεται από τθν περ. γ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, καταλογιςμόσ του 

διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα 

αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το 

ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που 

είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 

προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με 

προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν 

οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016. 

δ) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ο.4412/2016 αποκλειςμόσ 

του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

ΡΑΑΛΑΒΗ: Θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και 

Σαραλαβισ του Χ.ΟΑ.Ο.Σ. ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ κάκε 

Είδουσ) τθσ Διακιρυξθσ, τθν αρικ. Σ1/2489/22-8-1995 Απόφαςθ ΧΣΕΞ, κακϊσ και κατά αναλογία ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του ν. 4412/2016. 

Φο κόςτοσ διενζργειασ των ελζγχων και δοκιμϊν βαρφνει τον προμθκευτι. 

Άρκρο 5ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ – ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: (Υυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) *Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ 

Διακιρυξθσ. 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ: (Υυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) [Σαράρτθμα Δ’ (Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ κάκε Είδουσ) τθσ 

Διακιρυξθσ. 

Ματά τα λοιπά για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτθν Διακιρυξθσ ςε ςυνδυαςμό με 

τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ. 

Άρκρο 6ο 

ΡΛΗΩΜΗ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν ςτθν ΕΦΑΙΤΕΙΑ κα γίνει: (επιλζγεται το αϋ ι το βϋ) 

α. Ξε τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, ι 

β. Ξε τθν χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

(απαλλάςςεται Ϊ.Σ.Α.), με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά 

τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν. 

Θ χοριγθςθ τθσ ανωτζρω προκαταβολισ κα γίνεται ςφμφωνα µε τα προβλεπόμενα ςτο Ο. 4412/2016 και 

ιδίωσ ςτο άρκρο 72 αυτοφ.  

Επιςθμαίνεται ότι θ χορθγοφμενθ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ, 

επιβαρυνόμενθ με το φψοσ επιτοκίου που κακορίηεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Ρικονομικϊν.  

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ο.4412/2016, όπωσ ιςχφει, και τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.  
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Η προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με 

το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Υε περίπτωςθ επιλογισ πλθρωμισ µε προκαταβολι, κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 

ειςπραχκείςθσ προκαταβολισ και για χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενο από τθν θμερομθνία λιψεωσ 

αυτισ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου 

κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ 

που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ 

μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ 

προκαταβολισ. 

Ρι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ. 

2. Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει, φςτερα από ζγγραφθ εντολι 

τθσ αρμόδιασ οικονομικισ Χπθρεςίασ του πρϊτου ςυμβαλλόμενου και μετά από τθ διαβίβαςθ των 

απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, μζςω θλεκτρονικισ τραπεηικισ (e-banking) ςτο όνομα τθσ 

ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ «……………………………………………» μζχρι του ποςοφ των ……..…………….€.  

Για τθ διενζργεια τθσ πλθρωμισ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) Σρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του Ο. 

4412/2016. 

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ των ειδϊν ςτθν αποκικθ του φορζα. 

γ) Φιμολόγιο του προμθκευτι. 

δ) Σιςτοποιθτικά Ϊορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

* Σζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 

πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Θ δαπάνθ για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ υπόκειται ςε υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ αυτζσ 

αναγράφονται ςτισ ΓΕΟΙΜΕΥ ΣΝΘΤΡΪΡΤΙΕΥ τθσ Διακιρυξθσ, οι οποίεσ κα τεκοφν από τθν Χπθρεςία 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

4. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Σιςτϊςεισ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 

(Σ.Δ.Ε.) (Μωδικόσ εναρίκμου: 2020ΥΕ08610017-ΥΑΕ 086/1) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ.: 122499/11-11-

2021 (ΑΔΑ: άΣΤΧ46ΞΦ ΝΤ-9ΧΪ) Απόφαςθ ζνταξθσ ςτο Σ.Δ.Ε. του ΧΣ.ΑΟ.ΕΣ/Γ.Γ.Δ.Ε.-Ε.Υ.Σ.Α./ Γ.Δ.Δ.Ε. 

/Δ.Δ.Ε./Φμ. Ματάρτιςθσ Ετιςιων Σρογραμμάτων. 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Σράξθ «Επζκταςθ – Αναβάκμιςθ Μζντρου Σαρακολοφκθςθσ Αλιείασ 

(Μ.Σ.Α.) και ζνταξθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτθν Ενωςιακι Σροτεραιότθτα 03 

«Σροαγωγι τθσ εφαρμογισ τθσ ΜΑλΣ» του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ «ΑΝΙΕΙΑ & ΘΑΝΑΥΥΑ» με βάςθ 

τθν 2115/14-10-2020 O.E. (ΑΔΑ: έ2274653ΣΓ-ΘΒ7) Απόφαςθ ζνταξθσ του Χπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Φροφίμων, θ οποία ζχει λάβει Μωδικό Σράξθσ / MIS 5049237. Θ παροφςα ςφμβαςθ 

ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Φαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ - Ε.Φ.Θ.Α.). 

Η πλθρωμι πραγματοποιείται ανάλογα με τθ ροι χρθματοδότθςθσ του ζργου. 
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5.Διευκρινίηεται ότι: 

i. Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν ΕΦΑΙΤΕΙΑ ςτθν 

αρμόδια Χπθρεςία πιςτοποιθτικοφ/ϊν αςφαλιςτικοφ/ϊν φορζα/ων από το/τα οποίο/α να προκφπτει 

ανυπαρξία οφειλισ τθσ επιχειριςεωσ προσ αυτό/ά, κακϊσ και πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ 

διαφορετικά κα αποδίδεται από το Δθμόςιο κατευκείαν ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι ςτο Δθμόςιο 

αντίςτοιχα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Σιςτοποιθτικά απαιτοφνται από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ 

κφριασ και επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το 

απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ και προςωρινοφ αναδόχου. 

ii. Θ υποβολι του τιμολογίου από τον προμθκευτι δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ 

του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςι του κα γίνει εντόσ των προβλεπόμενων ςτθ 

νομοκεςία προκεςμιϊν.  

Άρκρο 7ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΗΣΗ 

Α. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ κατζκεςε τθν υπ’ αρικμ. ….………………. 

εγγυθτικι επιςτολι τθσ Φράπεηασ …………..……………………. ποςοφ …….……………………. ΕΧΤΩ ιςχφοσ 

………….………, που καλφπτει το 4% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ 

(άνευ ΪΣΑ και χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιϊματα προαίρεςθσ), ςφμφωνα µε το άρκρο 72 

του Ο. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

(ΣΤΡΥΘΘΜΘ ΥΦΡΙΫΕΙέΟ ΕΓΓΧΘΦΙΜΘΥ ΕΣΙΥΦΡΝΘΥ ΣΤΡΜΑΦΑΒΡΝΘΥ, ΜΑΦΑ ΣΕΤΙΣΦέΥΘ) 
 
Επιςτροφι Εγγυθτικϊν 
α) Ρι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν περίπτωςθ που τα αγακά είναι 

διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν 

αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται 

προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

β) Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 

εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ (ςτθν 

περίπτωςθ οριςτικισ παραλαβισ) κακϊσ και θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ (ςτθν περίπτωςθ 

τμθματικισ παραλαβισ) γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και 

του εκπρόκεςμου.  

Ρι εγγυιςεισ προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τουσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

Υε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου. 

Θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ υποχρεοφται, πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

να κατακζςει ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτο 

Άρκρο 5ο τθσ παροφςασ.  

Β. ΕΚΧΩΗΣΗ 



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



Ανικει ςτθν  αρικ. 08/2022 Διακιρυξθ Χπουργείου Οαυτιλίασ και Οθςιωτικισ Σολιτικισ/Γ.Δ.Ρ.Χ./ΔΙ.Σ.Ε.Α. 2ου  

 

    

Ευρωπαϊκό Φαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ  
Μωδικόσ ΡΣΥ: 5072596 

Υελίδα 100 

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, κακϊσ και θ εκχϊρθςθ των απαιτιςεϊν του ςε οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, 

χωρίσ τθ προθγοφμενθ ρθτι και ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Άρκρο 8ο 
ΚΥΩΣΕΙΣ - ΗΤΕΣ 

1. Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοςθσ, ακζτθςθ ι µθ εκτζλεςθ ι µθ 

κανονικι εκτζλεςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ από τθν ΕΦΑΙΤΕΙΑ, κα επιβάλλονται ς’ αυτιν από 

τθν Χπθρεςία οι προβλεπόμενεσ ςτο Ο. 4412/2016 και ςτθν Διακιρυξθ κυρϊςεισ και ποινικζσ ριτρεσ. 

2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται ιδίωσ να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον ςυντρζχουν οι 

προβλεπόμενεσ από το άρκρο 133 του Ο. 4412/2016 προχποκζςεισ κακϊσ και ςε κιρυξθ του αναδόχου 

εκπτϊτου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 203 του Ο. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει.  

Άρκρο 9ο  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ζχει τθν υποχρζωςθ να λαμβάνει με δικι τθσ δαπάνθ όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ που 

προβλζπονται ςτο Σαράρτθμα XII του Μανονιςμοφ 1303/2013 και ειδικότερα: 

α) Οα τοποκετεί μόνιμθ αναμνθςτικι πλάκα ι πινακίδα ςθμαντικοφ μεγζκουσ, ςε ςθμείο εφκολα ορατό 
από το κοινό, εντόσ τριϊν (03) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου υποδομισ ι καταςκευϊν ι αγοράσ 
φυςικοφ (ενςϊματου) αντικειμζνου, με ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ άνω των 500.000 ευρϊ. 

Ρι αναμνθςτικζσ πλάκεσ ι πινακίδεσ, οι οποίεσ ςχεδιάηονται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που 
κακορίηονται ςτον Μανονιςμό 821/2014, αναγράφουν τθν ονομαςία και τον κφριο ςτόχο του, το ζμβλθμα 
τθσ ζνωςθσ μαηί με τθν αναφορά ςτθν Ζνωςθ, και το Φαμείο ι τα Φαμεία που ςτθρίηουν το ζργο. 

β) Οα τοποκετεί αφίςεσ με πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν πράξθ ςε κατάλλθλο χϊρο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ςε πράξεισ που δεν εμπίπτουν ςτθν υποχρζωςθ πινακίδων ι πλακϊν. 

 

Άρκρο 10ο  
ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Μακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ αυτϊν, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει 

τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να µθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Φφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. Αντίςτοιχθ υποχρζωςθ υφίςταται και 

κακ’ όλθ τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 παρ. 2 του Ο. 

4412/2016. 

Ρ Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά µε τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 

αςυμβίβαςτεσ µε τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ρ Ανάδοχοσ δεν δεςμεφει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι µε κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ καλφπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπωσ 

και όλο το προςωπικό του, τουσ υπεργολάβουσ του, όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του και, εν γζνει, πάςθσ 
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φφςεωσ προςτθκζντεσ ι βοθκοφσ εκπλθρϊςεϊσ του κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 11ο 
ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

Θεμελιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ τιρθςθ από τθν ΕΦΑΙΤΕΙΑ των υποχρεϊςεων που 

απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που 

ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα X του 

Σροςαρτιματοσ Αϋ του Ο. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται 

από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ο. 4412/2016 «Δθμόςιεσ 

Υυμβάςεισ Ζργων, Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Ρδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

(ΪΕΜ Α’ 147) και του Ο. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Ρδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΪΕΜ Α’ 143) όπωσ τροποποιικθκαν και 

ιςχφουν, κακϊσ και τθσ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςασ νομοκεςίασ, των οποίων θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ζλαβε 

γνϊςθ και δζχκθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ και τθν τεχνικι και 

οικονομικι προςφορά τθσ. 

Θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ αναλαμβάνει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Ο.4624/2019 ςχετικά με 

τθν εφαρμογι του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ 

27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 

Ρδθγίασ 95/46/ΕΜ (Γενικόσ Μανονιςμόσ Σροςταςίασ Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – 

GDPR). 

που δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν προςφορά (Ρικονομικι - 

Φεχνικι) τθσ ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ και ςτθν Διακιρυξθ. Υε περίπτωςθ αντίκεςθσ ι αμφιβολίασ, οι όροι τθσ διακιρυξθσ 

και τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ιςχυρότεροι τθσ προςφοράσ. 

Υε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 

εφαρμογι τθσ Υφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και θ ΕΦΑΙΤΕΙΑ καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια 

κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτον Σειραιά. 

Επιτρζπεται  θ τροποποίθςθ όρων τθσ παροφςθσ όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο εφόςον πλθροφνται οι 

όροι του άρκρου 132 του Ο. 4412/2016. Για τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται γνωμοδότθςθ τθσ 

αρμοδίασ επιτροπισ του Χ.ΟΑ.Ο.Σ., απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 

υπογραφι τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ. 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε παρουςία και των 

δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν, υπογράφεται νόμιμα και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (03) όμοια 

πρωτότυπα. 
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Από τα ανωτζρω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ δφο (02) παραμζνουν ςτο Χπουργείο Οαυτιλίασ και 

Οθςιωτικισ Σολιτικισ/ Γ.Δ.Ρ.Χ./ ΔΙ.Σ.Ε.Α. 2ο το δε άλλο κα λάβει ο εκπρόςωποσ τθσ ΕΦΑΙΤΕΙΑΥ που ενεργεί 

για λογαριαςμό τθσ. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΥΤΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑ 
  Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 
 
 

Επιςυνάπτεται: 

Σροςάρτθμα Ι: «Τιτρα Ακεραιότθτασ» 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Γ’ 

ΗΤΑ ΑΚΕΑΙΟΤΗΤΑΣ 
*επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνθτικό+ 

  

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
δεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςω/ουμε να 
ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ και 
ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με 
και ζχουν δθμοςιοποιθκεί. 

2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των 
προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του 
ανταγωνιςμοφ. 

3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ 
τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ 
ςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 
4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι μζλθ 
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ 
αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ 
αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα, 
για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα. 

5) δεν κα επιχειριςω/ουμε  να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ, 

6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), ςε 
οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε 
οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν 
παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου 
ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε 
ι/και τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ 
νομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, 
κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ 
(μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 

7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ,  

8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων 
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μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να 
επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων αυτισ, ι/και των 
μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ 
ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων, 
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ.  

9) *Υε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου+  

Ρ υπεργολάβοσ ……………..  ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε  
για τθν τιρθςθ και από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων  που περιλαμβάνονται ςε αυτι.  

Χπογραφι/Υφραγίδα 

 

Ρ/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. 
ΑΪΞ:....................., ΔΡΧ: ................., Φ.Μ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά 
πρόςωπα) από τον .........................................  
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Ρ Α  Α  Τ Η Μ Α   Δ’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
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ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΚΠΑ) ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ 

ΝΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» 
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ 
ΝΑΙ   

1.1. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΝΑΙ   

AIS: Automatic Identification System (Αυτόματο Σύστημα 

Αναγνωρίσεως) 

EFCA: European Fisheries Control Agency (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Ελέγχου Αλιείας) 

Α/Κ: Αλιευτικό 

ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ: Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής 

ΔΕΛΑΛ : Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) 

ΔΗΔΕΠ: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών) 
(ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ). 

ΓΓΠΣΔΔ: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης 

ΕΑΜ: Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο 

ΕΣΟΘΕ: Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης  

ΚΠΑ: Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας  

ΟΣΠΑ: Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας 

ΠΕΔΙΛΣ: Περιφερειακές Διοικήσεις Λιμενικού Σώματος 

ΣΔΕ: Συσκευές Δορυφορικού Εντοπισμού 

ΣΠΣ: Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών 

Χ/ΚΠΑ: Χειριστής Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας  

ΝΑΙ   

1.2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΑΙ   

1.2.1. Στόχος του έργου είναι η επέκταση / αναβάθμιση της 

λειτουργίας του υφιστάμενου Κέντρου 

Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ), το οποίο αποτελείται 

από το λογισμικό του Συστήματος Παρακολούθησης 

Σκαφών (ΣΠΣ)και από κατάλληλο υλισμικό, σύμφωνα 

με τις προβλέψεις ενωσιακών νομικών κειμένων και με 

τη διεθνή πρακτική, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 

παρόν. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί 

προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και 

λογισμικού, με σκοπό τη βελτίωση της 

λειτουργικότητας των εφαρμογών του υφιστάμενου 

συστήματος, την επίτευξη επικοινωνίας με τρίτα 

1.2.2. ΝΑΙ 1.2.3.  1.2.4.  ΝΑΙ   
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συστήματα (π.χ. AIS, ΟΣΠΑ κ.α.), τη χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών για άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων 

(πλοιοκτητών – κυβερνητών), ώστε να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της παράνομης 

αλιείας και καλύτερη αξιοποίηση των μέσων του ΛΣ-

ΕΛ.ΑΚΤ.Hεπέκταση / αναβάθμιση δύναται να 

πραγματοποιηθεί είτε με την ανάπτυξη νέου 

συστήματος είτε με την προσαρμογή του υφιστάμενου. 

Η προτεινόμενη λύση να περιγραφεί στην τεχνική 

προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο 

λειτουργιών του υφιστάμενου συστήματος όπως 

περιγράφεται στην  παράγραφο 3.1, καθώς και τις νέες 

απαιτήσεις, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.2, 

λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 1.3. 
 

1.2.2. Για την ανάπτυξη και λειτουργία του αναβαθμισμένου 

ΚΠΑ, λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω Κανονισμοί: 

- Κανονισμός (ΕΕ) 1224/2009, περί θεσπίσεως 

ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των 

κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, 

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 404/2011, για τη 

θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, 

- Κανονισμός (ΕΕ) 1005/2008, περί καταπολέμησης 

της Παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) 

αλιείας (ΙUU), 

- Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403, περί βιώσιμης 

διαχείρισης των εξωτερικών αλιευτικών στόλων, 

Κανονισμός (ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου της 

21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με μέτρα 

διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 

αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα. 

ΝΑΙ   

1.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑΙ   

1.3.1. Σήμερα λειτουργεί σε χώρο του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ το υπό 

επέκταση και αναβάθμιση Κέντρο Παρακολούθησης 

Αλιείας. Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού ΣΠΣ 

περιγράφονται αναλυτικά στην Παράγραφο3.1 του 

παρόντος. Στο υφιστάμενο ΚΠΑ η παρακολούθηση των 

Α/Κ σκαφών πραγματοποιείται μέσω αναφορών 

στίγματος, ταχύτητας και κατεύθυνσης, που 

εκπέμπονται από τις εγκατεστημένες ΣΔΕ μέσω των  

δορυφορικών συστημάτων Inmarsat-C και Iridium 

αλλά και μέσω κινητής τηλεφωνίας (GPRS). Οι ΣΔΕ των 

Α/Κ είναι προγραμματισμένες να αποστέλλουν 

ΝΑΙ   
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αναφορές ανά 30 λεπτά τουλάχιστον. Το κόστος 

αποστολής των αναφορών από τις ΣΔΕ βαρύνει τους 

ιδιοκτήτες των Α/Κ. Στα Α/Κ σκάφη υπάρχουν 

εγκατεστημένες ΣΔΕ  4 κατασκευαστών και  ο κάθε 

τύπος ΣΔΕ έχει δικό του εξυπηρετητή και πρωτόκολλο 

επικοινωνίας. Υπάρχουν περίπου 1.110 Α/Κ που 

φέρουν ΣΔΕ όμως υπάρχει πρόταση κανονισμού που 

επεκτείνει την χρήση ΣΔΕ σε μεγαλύτερο αριθμό 

σκαφών. Λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου και την 

υποχρέωση εγκατάστασης ΣΔΕ στο σύνολο των Α/Κ 

σκαφών, ο αριθμός των α/κ σκαφών που θα πρέπει 

πλέον να υποστηρίζει το σύστημα θα ανέλθει σε 

περίπου 15.000. 

1.3.2. Η αρχιτεκτονική του υφιστάμενου συστήματος 

περιλαμβάνει: 

 την Γραφική Διεπαφή των Χρηστών (Εφαρμογή των 
Χρηστών) 

 το λογισμικό ArcGIS 10.2 for Server Enterprise 
Standard 

 το υποσύστημα Παρακολούθησης των Α/Κ Σκαφών 

 το υποσύστημα Gateway Server 

 τη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων  

 το λογισμικό ArcGIS 10.2 for Desktop Advanced 

 το λογισμικό ArcGIS 10.2 Data Interoperability for 
Desktop (αποτελεί ArcGIS extension) 
 

ΝΑΙ   

1.3.3. Η αρχιτεκτονική του συστήματος, η οποία 

αναπαρίσταται στο Προσάρτημα του παρόντος, 

διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Παρέχει κεντρική διαχείριση 

 Εξασφαλίζει την δυνατότητα υποστήριξης 
πολλαπλών χρηστών  

 Επιτρέπει τη διασύνδεση με άλλους φορείς 

 Παρέχει μηχανισμούς διασφάλισης της 
ακεραιότητας και της πληρότητας των δεδομένων 

 Παρέχει δυνατότητες σχεδίασης και διαχείρισης 
γεωγραφικής πληροφορίας. 

 Επιτρέπει τη διαχείριση μεγάλου όγκου 
δεδομένων. 

 Συμμορφώνεται και ακολουθεί με όλα τα ανοικτά 
πρότυπα διαλειτουργικότητας τόσο στο GIS πεδίο 
όσο και στο ευρύτερο πεδίο της πληροφορικής 

ΝΑΙ   

1.3.4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι κατά το στάδιο κατάρτισης της 

τεχνικής προσφοράς δύνανται κατόπιν συνεννόησης 

με την Αναθέτουσα Αρχή να πραγματοποιήσουν 

αυτοψία στις υποδομές του υφιστάμενου ΚΠΑ στις 

ΝΑΙ   
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εγκαταστάσεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προκειμένου να 

σχηματίσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τις 

υφιστάμενες υποδομές. 

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΠΟΥΝΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

2.1.1. Η ανάπτυξη του ΣΠΣ να βασίζεται σε «ανοικτή» 

αρχιτεκτονική (open architecture), δηλαδή είναι 

υποχρεωτική η χρήση ανοικτών προτύπων που θα 

διασφαλίζουν: 

 -ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και 

 -ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των 

επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων του 

πληροφοριακού συστήματος, 

 -δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και 

συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά 

υπολογιστικά συστήματα, 

 -επεκτασιμότητα των συστημάτων και εφαρμογών, 

 -εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των 

εφαρμογών (συντηρησιμότητα-maintainability). 

ΝΑΙ   

2.1.2. Η ανάπτυξη του ΣΠΣ να βασίζεται σε αρθρωτή 

(modular) αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπονται 

μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, 

ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών 

τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

2.1.3. Να χρησιμοποιηθεί αρχιτεκτονική N-tier, για την 

αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία 

στην επεκτασιμότητα. 

ΝΑΙ   

2.1.4. Το σύνολο των εφαρμογών, υποσυστημάτων και 

λύσεων που θα αναπτυχθούν, να λειτουργούν σε web-

based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό 

«χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών με στόχο 

την: 

 -επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας 

στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων 

και στον τρόπο εργασίας τους, 

 -επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, 

όσον αφορά στις διεπαφές των χρηστών με τις 

εφαρμογές. 

ΝΑΙ   

2.1.5. Να εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα μέσω του ΝΑΙ   
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εσωτερικού δικτύου (intranet) και του Διαδικτύου 

(Internet) όπου αυτό απαιτείται. 

2.1.6. Να χρησιμοποιηθούν συστήματα διαχείρισης 

σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) και να 

διασφαλίζονται  με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του 

Αναδόχου τα κάτωθι: 

 οι άδειες χρήσης του λογισμικού διαχείρισης της ΒΔ, 

κατάλληλες για εγκατάσταση στην υποδομή G-Cloud 

της ΓΓΠΣΔΔ. 

 ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, 

 ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσίως διαθέσιμα 

συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων, 

 ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας, 

 ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και 

ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα, 

 δυνατότητες επέκτασης. 

ΝΑΙ   

2.1.7. Η γλώσσα της διεπαφής χρηστών του ΣΠΣ να είναι τα 

ελληνικά. 
ΝΑΙ   

2.1.8. Να διασφαλίζεται η πληρότητα, ακεραιότητα, 

εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των δεδομένων του 

συνόλου των εφαρμογών και Υποσυστημάτων. 

ΝΑΙ   

2.1.9. Ο Ανάδοχος να παραδώσει στη φάση 4 αναλυτική 

τεκμηρίωση της διεπαφής (API) που θα παρέχει το 

σύστημα για την επικοινωνία με άλλα συστήματα. 

Επίσης, να παραδοθεί πλήρης κατάλογος όλων των 

μεθόδων της διεπαφής και αναλυτικά παραδείγματα 

χρήσης αυτών. 

ΝΑΙ   

2.1.10. Να αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες server consolidation 

και virtualization. Το σύνολο των εφαρμογών και 

υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν να λειτουργούν 

σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual machines) 

της υποδομής G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ 

ΝΑΙ   

2.1.11. Ο Ανάδοχος να παραδώσει εκτός από το παραγωγικό 

και επιπλέον staging & development (dev) περιβάλλον 

(ειδικά για το περιβάλλον development, μόνο εάν είναι 

εφικτό, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 5.4.5.1) 

στο τέλος της φάσης 4 με όλες τις απαραίτητες άδειες 

κατάλληλες για την υποδομή G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ.. Για 

το περιβάλλον development δύναται η φιλοξενία των 

συστατικών του να γίνει σε μία εικονική μηχανή 

(Virtual Machine-VM). Αντίθετα, το Staging περιβάλλον 

πρέπει να είναι καθρέπτης (mirror) της παραγωγής 

ΝΑΙ   
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(δηλαδή αντίστοιχη αρχιτεκτονική και αριθμός 

εικονικών μηχανών με το παραγωγικό περιβάλλον). 

2.1.12. Όλη η επικοινωνία του συνόλου των εφαρμογών και 

υποσυστημάτων με το internet να γίνεται μέσω 

ασφαλούς σύνδεσης SSL (πρωτόκολλο HTTPS). Σε 

περίπτωση αιτήσεων μέσω HTTP να γίνεται 

ανακατεύθυνσή τους στο HTTPS. 

ΝΑΙ   

2.1.13. Θα πρέπει να διασφαλιστεί με μέριμνα και ευθύνη του 

Αναδόχου, κατόπιν συνεργασίας με την ΓΓΠΣΔΔ, η 

πλήρης παρακολούθηση (monitoring) μέσω γραφικού 

περιβάλλοντος των συστατικών του συστήματος 

(software και hardware) που θα προσφέρει ο 

Ανάδοχος. 

ΝΑΙ   

2.1.14. Ο Ανάδοχος να περιγράψει αναλυτικά, με τα 

παραδοτέα της φάσης 2 (βλ. Κεφ. 6 της παρούσας) τη 

διαδικασία εγκαταστάσεων για όλα τα συστατικά 

ξεκινώντας από ένα καθαρό VM με το λειτουργικό 

σύστημα που θα προσφερθεί. Να φαίνονται ξεκάθαρα 

οι διαφορές στις ρυθμίσεις στα περιβάλλοντα 

dev/staging και production και να συμπεριλάβει στα 

σενάρια δοκιμών, τη διαδικασία δημιουργίας ενός 

πλήρους dev περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τις 

οδηγίες εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

2.1.15. Εμπιστευτικότητα πληροφοριών: Το υπό ανάπτυξη 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα να καλύπτει 

τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

απορρήτου προσωπικών δεδομένων και να 

συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Ε.Ε. 679/2016 και 

το Ν. 4624/2019. Σε κάθε περίπτωση να προτείνει τις 

τεχνολογίες/τεχνικές ιδιωτικότητας και προστασίας 

προσωπικών δεδομένων κατά το σχεδιασμό του 

συστήματος, με προκαθορισμένες ρυθμίσεις φιλικές 

προς τη προστασία αυτών, ιδιαίτερη έμφαση σε 

τεχνικές κρυπτογράφησης, ψευδωνυμοποίησης και 

ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων. Τα 

παραπάνω να αναφερθούν στην Τεχνική Προσφορά 

και να εξειδικευτούν κατά τη Φάση 1. 

ΝΑΙ   

2.1.16. Πρέπει να υπάρχει μόνον μια «πηγή αλήθειας» (source 

of truth) για όλα τα δεδομένα τα οποία είναι κοινά 

μεταξύ των υποσυστημάτων. Η πρόσβαση στα 

δεδομένα του ενός υποσυστήματος από κάποιο άλλο 

θα γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας με web services. 

Τυχόν αλλαγές στα δεδομένα ενός υποσυστήματος θα 

ΝΑΙ   
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πρέπει να εμφανίζονται αμέσως και στα άλλα 

υποσυστήματα που χρησιμοποιούν τα εν λόγω 

δεδομένα, δεν επιτρέπεται δηλαδή σε κανένα σημείο 

να υπάρχουν διπλά δεδομένα. 

2.1.17. Το σύνολο της προσφερόμενης λύσης για το διάστημα 

της σύμβασης και για όλα τα υποσυστήματα να μην 

βασίζεται σε μοντέλα που δημιουργούν χρεώσεις με 

την χρήση ή με τον χρόνο στην Αναθέτουσα Αρχή (π.χ. 

λύσεις μοντέλου Softwareas a Service (SaaS)). 

ΝΑΙ   

2.1.18. Μετά τη λήξη της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, η 

προσφερόμενη λύση να μην δημιουργεί επιπλέον 

χρεώσεις/συνδρομητικά κόστη στην Αναθέτουσα 

Αρχή. 

ΝΑΙ   

2.1.19. Να μην υφίσταται κανενός είδους περιορισμός για τον 

όγκο των πληροφοριών που θα διακινούνται και 

επεξεργάζονται μέσω του συστήματος. Να 

υποστηρίζεται ταυτόχρονη σύνδεση τουλάχιστον 150 

χρηστών στο σύστημα 

ΝΑΙ   

2.2. ΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΑΙ   

2.2.1. Το μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας που θα 

εφαρμοστεί να είναι πλατφόρμα Web n-tier και να 

στηρίζεται σε αρχιτεκτονική κατ’ ελάχιστον 3 επιπέδων 

(3-tier architecture), η οποία να περιλαμβάνει: 

ΝΑΙ   

2.2.1.1. Το επίπεδο χρηστών (clienttier / presentationtier / 

UserInteraction), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή 

με τον τελικό χρήστη και την παρουσίαση των 

δεδομένων. Η πρόσβαση των χρηστών στις 

διαθέσιμες υπηρεσίες να είναι μέσω μιας ενιαίας 

τεχνολογικά πλατφόρμας, όπου θα παρέχονται στον 

χρήστη δυνατότητες ταυτοποίησης - 

προσωποποίησης και εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. 

Το συγκεκριμένο επίπεδο να υλοποιηθεί με ενιαία 

ώριμη τεχνολογικά πλατφόρμα ώστε να είναι εύκολη 

η επέκτασή της με νέα λειτουργικότητα. 

ΝΑΙ   

2.2.1.2. Το επίπεδο εφαρμογών (applicationtier) - 

επιχειρησιακής λογικής (application / 

businesslogictier), που ενσωματώνει τη λογική των 

εφαρμογών (businesslogic), δηλαδή όλους τους 

επιχειρησιακούς κανόνες (businessrules) που 

διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

2.2.1.3. Το επίπεδο δεδομένων (datatier), που είναι ΝΑΙ   
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υπεύθυνο για την αποθήκευση δεδομένων. 

2.2.1.4. Όλα τα ανωτέρω επίπεδα να χτίζονται πάνω στο 

επίπεδο υποδομών (Shared Infrastructure) το οποίο 

αφορά τη φυσική υποδομή του συστήματος, δηλαδή 

τα συστήματα υλικού και την αντίστοιχη φυσική 

αρχιτεκτονική αυτών όπως αυτή περιγράφεται στην 

επόμενη παράγραφο της παρούσας. 

ΝΑΙ   

2.2.2. Την πλατφόρμα της λογικής αρχιτεκτονικής να 

ολοκληρώνουν τα κατακόρυφα επίπεδα : 
ΝΑΙ   

2.2.2.1. Επίπεδο ασφαλείας (Enterprise Security).  

Αφορά την υποδομή ασφαλείας που θωρακίζει το 

ΣΠΣ η οποία πρέπει να είναι ενιαία για όλη την 

αρχιτεκτονική και να αντιμετωπίζει με συνολικό 

τρόπο τα θέματα ασφαλούς πρόσβασης χρηστών, 

αυτοματοποιημένης απόδοσης / αναίρεσης 

δικαιωμάτων σε χρήστες, κρυπτογράφησης 

δεδομένων, προστασίας δεδομένων από διαρροές 

και εκτενούς λειτουργικότητας αναφορών για 

θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του 

συστήματος. Τα επιμέρους θέματα, όπως το επίπεδο 

κρυπτογράφησης θα αναλυθούν κατά τη φάση 1. 

ΝΑΙ   

2.2.2.2. Επίπεδο διαχείρισης (Enterprise Management)  

Αφορά την παρεχόμενη λειτουργικότητα διαχείρισης η 

οποία να επιτρέπει στο διαχειριστή να επιβλέπει την 

λειτουργία όλων των επιπέδων της αρχιτεκτονικής από 

ένα ενιαίο web-based περιβάλλον ώστε να προβαίνει σε 

διαχειριστικές ενέργειες αλλά και εργασίες ανίχνευσης 

προβλημάτων μέσα από το περιβάλλον αυτό. Τα 

θέματα αναφορικά με το επίπεδο διαχείρισης θα 

αναλυθούν κατά τη φάση 1. 

ΝΑΙ   

2.2.2.3. Επίπεδο ανάπτυξης (Enterprise Development) 

Αφορά τα εργαλεία αλλά και πλαίσια ανάπτυξης με 

τα οποία θα αναπτυχθούν τα παρεχόμενα 

υποσυστήματα αλλά και μέσω των οποίων η 

λειτουργικότητα των συστημάτων θα επεκτείνεται 

επαναχρησιμοποιώντας την παρεχόμενη υποδομή 

στα πλαίσια της Service Oriented αρχιτεκτονικής 

(SOA). Ειδικότερα, τα παρεχόμενα εργαλεία να είναι 

συμβατά με τις ώριμες, ανοικτές και ευρέως 

διαδεδομένες τεχνολογίες Web Services, XML, 

BPEL/BPMN κ.ά. 

ΝΑΙ   

2.3. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ   
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2.3.1. Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα να γίνεται 

μέσω διαδικτύου (web application) με κατάλληλο 

ασφαλή μηχανισμό αυθεντικοποίησης των χρηστών. 

Το περιβάλλον αυτό πρέπει να είναι πλήρως γραφικό 

και φιλικό προς το χρήστη (GUI). 

ΝΑΙ   

2.3.2. Να οριστούν ρόλοι χρηστών (π.χ. διαχειριστής, 

χρήστης κ.λπ.), τα δικαιώματα πρόσβασης των οποίων 

θα καθοριστούν σε συνεργασία με τον Φορέα κατά τη 

φάση εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής. 

Επιπρόσθετα, να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής 

ενεργειών αναφορικά με την πρόσβαση των χρηστών 

και τις ενέργειές τους. Στους διαχειριστές να δίνεται η 

δυνατότητα παρουσίασης και εκτύπωσης των 

ενεργειών αυτών. Να είναι, επίσης, δυνατή η 

παρακολούθηση του πλήθους και της ταυτότητας των 

χρηστών που εργάζονται ανά πάσα στιγμή, αλλά και 

των χρηστών που αποπειράθηκαν (επιτυχημένα ή όχι) 

να συνδεθούν στο σύστημα. Ο διαχειριστής να έχει τη 

δυνατότητα αποστολής σύντομων μηνυμάτων σε 

όλους τους χρήστες ή σε ομάδα χρηστών, με τα οποία 

θα τους ενημερώνει για διάφορα θέματα, όπως η 

διαθεσιμότητα του συστήματος σε περίπτωση 

συντήρησης. 

ΝΑΙ   

2.3.3. Στο σύστημα να ενσωματωθούν δυνατότητες 

κεντρικής διαχείρισης των δικαιωμάτων των χρηστών 

τόσο αναφορικά με τα δικαιώματα εισαγωγής, 

ενημέρωσης και διαγραφής πληροφοριών όσο και 

αναφορικά με τα δικαιώματα αναζήτησης και 

ανάκτησης πληροφοριών. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος 

να δημιουργήσει υποσύστημα ή εναλλακτικά να 

υλοποιήσει τη διαλειτουργικότητα με το υποσύστημα 

του φορέα για τη διαχείριση και τον έλεγχο 

πρόσβασης του συνόλου των χρηστών στο σύστημα, 

με κύριο χαρακτηριστικό την ενιαία αναγνώριση και 

την ταυτοποίησή κάθε χρήστη σε όλο το εύρος του 

υπό ανάπτυξη συστήματος. 

ΝΑΙ   

2.3.4. Να υπάρχουν οι διαχειριστές 1ου επιπέδου, οι οποίοι 

θα δημιουργούν ομάδες με συγκεκριμένα δικαιώματα 

καταχώρησης, ενημέρωσης, αναζήτησης και 

ανάκτησης στοιχείων, στις οποίες θα εντάσσουν έναν 

ή περισσότερους χρήστες, οι οποίοι θα λειτουργούν 

ως διαχειριστές 2ου επιπέδου με δυνατότητα 

δημιουργίας άλλων χρηστών (ή/και ομάδων χρηστών) 

και διαχείρισης των δικαιωμάτων τους, εντός των 

ΝΑΙ   
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ορίων που τους έχουν εκχωρηθεί. 

2.3.5. Για την ταυτοποίηση / εγγραφή χρηστών να υπάρχει 

διαλειτουργικότητα με την υπηρεσία 

αυθεντικοποίησης του φορέα η οποία υποστηρίζει την  

δυνατότητα ταυτοποίησης χρήστη με βάση το  

πρότυπο OAuth2.0 για την αυθεντικοποίηση των 

εσωτερικών χρηστών (hcg.gr) του Υ.ΝΑ.Ν.Π. 

ΝΑΙ   

2.3.6. Τα δικαιώματα ανά κατηγορία χρηστών να είναι 

διακριτά με δυνατότητα προσθήκης ή αφαίρεσης 

δικαιωμάτων από το διαχειριστή του συστήματος. 

ΝΑΙ   

2.3.7. Να εμφανίζονται οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι 

στο σύστημα ανά πάσα στιγμή. 
ΝΑΙ   

2.3.8. Να υφίσταται δυνατότητα ενεργοποίησης και τήρησης 

ενιαίας αναλυτικής καταγραφής όσων λειτουργιών 

κριθούν απαραίτητες που εκτελεί κάθε χρήστης στο 

σύστημα (audit trail). 

ΝΑΙ   

2.3.9. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το σύνολο της 

λειτουργικότητας όπως θα διαμορφωθεί από την 

ανάλυση των απαιτήσεων και τη μελέτη εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

2.3.10. Θα υπάρχει πλήρης υποστήριξη όλων των σύγχρονων 

φυλλομετρητών διαδικτύου (browsers)που θα είναι σε 

υποστήριξη/παραγωγή κατά την φάση της ανάπτυξης 

του συστήματος.: Ενδεικτικά Chrome, Firefox, Opera, 

Edge. 

ΝΑΙ   

2.4. ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ   

2.4.1. Ο Ανάδοχος να ακολουθήσει τις αρχές σχεδίασης και 

τα τεχνολογικά πρότυπα που περιγράφονται στο κεφ. 

3.7 «Τεχνολογικά Πρότυπα, Πολιτικές και 

Κατευθύνσεις» του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας & 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) 

(http://www.e-gif.gov.gr) ή όπως ισχύουν κατά τη 

φάση 1 του έργου. Επίσης, κατά την υλοποίηση να 

ληφθεί υπόψη η νομοθεσία Περί Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Ν. 3979/2011), όπως ισχύει κυρίως 

για τη διαλειτουργικότητα των νέων συστημάτων που 

αναπτύσσονται, ώστε με χρήση αποδεκτών προτύπων 

και web services να υπάρχει η δυνατότητα 

διασύνδεσης με υφιστάμενα ή μελλοντικά συστήματα 

με ασφαλή τρόπο. 

ΝΑΙ   

2.4.2. Η δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και 

ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ετερογενών 
ΝΑΙ   

http://www.e-gif.gov.gr/
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λειτουργικών συστημάτων και συστημάτων 

διαχείρισης βάσεων δεδομένων είναι απαραίτητη. Να 

υφίσταται δυνατότητα πρόσβασης στη βάση 

δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος, 

χρησιμοποιώντας XML και web services. 

2.4.3. Να υλοποιηθεί σχήμα διαλειτουργικότητας, το οποίο 

να περιγραφεί από τους υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς στην Τεχνική τους Προσφορά, για την 

επικοινωνία, ασφαλή διασύνδεση (μέσω διαδικτύου), 

συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μέσω 

τυποποιημένων διαδικασιών, αξιοποιώντας διεθνώς 

αποδεκτά πρότυπα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Να 

υφίσταται η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων 

σε τρίτες εφαρμογές ή άλλες πλατφόρμες 

αποθήκευσης (migration), μέσω ανοικτών και διεθνώς 

αναγνωρισμένων προτύπων για την ανταλλαγή 

δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Να 

χρησιμοποιηθούν οι κάτωθι τεχνολογίες ανοικτών 

προτύπων (ή άλλες ισοδύναμες οι οποίες να 

αναφερθούν και να τεκμηριωθούν στην Τεχνική 

Προσφορά): 

-XML, που περιλαμβάνει βασική XML, XML schemas 

και XML parsers, για τη δόμηση/μορφοποίηση 

ανταλλασσόμενων δεδομένων, 

-JSON, 

-SOAP (SimpleObject Access Protocol), 

-WSDL (Web ServicesDescriptionLanguages). 

ΝΑΙ   

2.4.4. Στο πλαίσιο αυτό να παρασχεθούν κατά τη φάση 4 του 

έργου οι κατάλληλες διεπαφές (με επαρκώς 

τεκμηριωμένα APIs-Application Programming 

Interface) οι οποίες θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ 

διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές (public API) ή/και 

άλλα υποσυστήματα (intranet API) και τα οποία θα 

υλοποιηθούν με web services (SOAP, REST χωρίς να 

αποκλείονται άλλα πρωτόκολλα εάν χρειαστεί). Η 

διασύνδεση με τυχόν τρίτα συστήματα να μπορεί να 

είναι αμφίδρομη (αποστολή και λήψη δεδομένων). Σε 

κάθε συναλλαγή να υπάρχει δυνατότητα 

παρακολούθησης πληροφοριών που αφορούν την 

κατάστασή της. 

ΝΑΙ   

2.5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΙ   

2.5.1. Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος να λάβει 

ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες 

δράσεις για: 

ΝΑΙ   
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-την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, 

Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών, 

-την προστασία της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας 

και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, 

-την Αξιοπιστία του συνόλου του συστήματος. 

Συνεπώς απαιτούνται οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί 

backup και restore (βλ. παρ. 4.2.2). 

-δυνατότητα ελέγχου (revision / audit): κάθε 

τροποποίηση ή επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να 

μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε. 

2.5.2. Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών 

μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος να λάβει 

υπόψη του: 

- το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει σε εθνικό 

και κοινοτικό επίπεδο (όπως τον Κανονισμό Ε.Ε. 

679/2016 και το Ν. 4624/2019)  

- τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ 

- ισχύουσα Εγκύκλιο Πολιτικής Ασφαλείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και της 

ΓΓΠΣΔΔ αναφορικά με την υποδομή του G-cloud.  

-τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις 

ΤΠΕ (bestpractices). 

ΝΑΙ   

2.5.3. Ο Ανάδοχος να φροντίσει, σε συνεργασία με την 

ΓΓΠΣΔΔ για την προστασία της διαθεσιμότητας του 

πληροφοριακού συστήματος, της ακεραιότητας και της 

διαθεσιμότητας των πληροφοριών. Η πολιτική 

ασφάλειας να περιγραφεί από τους υποψήφιους 

οικονομικούς φορείς στην Τεχνική Προσφορά τους και 

να προσδιοριστεί πλήρως – με μεθοδικό και 

συστηματικό τρόπο – από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο 

της 1ης Φάσης υλοποίησης του έργου. Η πολιτική 

ασφάλειας να περιλαμβάνει τα τεχνικά μέτρα και τις 

οργανωτικό-διοικητικές διαδικασίες οι οποίες είναι 

αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια των 

πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και 

υποδομών. 

ΝΑΙ   

2.5.4. Ο Ανάδοχος να εκπονήσει στα παραδοτέα του έργου 

(στη Φάση 4) Μελέτη Ασφάλειας για το σύστημα, η 

οποία να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη μεθοδολογία 

και περιγραφή υλοποίησης των κάτωθι: 

-Penetration Testing-Vulnerability Assessment: Έλεγχος 

του δικτύου από το Internet και από το εσωτερικό του 

Φορέα με τα δικαιώματα ενός απλού χρήστη, 

εντοπισμός των κενών ασφαλείας και των πιθανών 

ΝΑΙ   
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σημείων μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, 

δημιουργία αναλυτικής αναφοράς για τα προβλήματα 

ασφαλείας και τις προτάσεις για τη διόρθωσή τους. Θα 

πραγματοποιηθεί ύστερα από έγκαιρη ενημέρωση και 

κατόπιν συνεργασίας με το G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ. 

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΝΑΙ   

3.1. Περιγραφή λειτουργιών υφιστάμενου συστήματος, το 

σύνολο των οποίων να υποστηρίζεται από το νέο ΣΠΣ. 
ΝΑΙ   

3.1.1. Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού 

συχνότητας εκπομπής πληροφοριών και κλήσης (poll) 

των ΣΔΕ, καθώς και να αναγνωρίζει τους συναγερμούς 

(ALARMS) που αποστέλλονται από αυτές (ενδεικτικά 

αναφέρονται οι συναγερμοί POWER ON, POWER OFF, 

RADIO ANTENNA BLOCKAGE, ANTENNA DISCONNECT). 

Πλήρης εξειδίκευση των συναγερμών θα 

πραγματοποιηθεί κατά τη Φάση 1 του έργου. Οι εν 

λόγω πληροφορίες να μεταβιβάζονται 

αυτοματοποιημένα στους εξυπηρετητές και μέσω 

αυτών να παράγονται συναγερμοί (alarms) προς τον 

Χ/ΚΠΑ. 

ΝΑΙ   

3.1.2. Να εξάγεται κατ’ απαίτηση αναλυτική λίστα με τα Α/Κ 

σκάφη που βρίσκονταν σε συγκεκριμένη περιοχή του 

χάρτη (είτε από τις περιοχές αλιείας κατά FAO, είτε 

ορισμένη από το χρήστη, είτε απαγορευμένη για 

αλιεία περιοχή κ.λπ.) και για συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο, καθώς και του ιστορικού τους. Η χρονική 

περίοδος μπορεί να επιλεγεί με ακρίβεια ώρας, χωρίς 

περιορισμούς στη χρονική της διάρκεια, στην έναρξή 

της και στη λήξη της. 

ΝΑΙ   

3.1.3. Το σύστημα να παράγει συναγερμό (alarm)  προς τον 

χειριστή στις περιπτώσεις που κάποιο σκάφος: 

 εμφανίζεται σε απομακρυσμένη περιοχή (π.χ. Βόρειος 

Πόλος). Οι εν λόγω περιοχές μπορούν να οριστούν από 

το χρήστη ως περιοχές συγκεκριμένης διαμέτρου ή ως 

περιοχές που περικλείονται εντός 

πολυγώνου/πολυγώνων. Εφόσον κατά τη φάση 2 του 

έργου υποστηρίζεται η δυνατότητα από την ΣΔΕ του 

σκάφους, ο συναγερμός θα ενεργοποιείται και σε αυτή 

με ηχητική ειδοποίηση. 

 δεν έχει εκπέμψει στίγμα για περισσότερες από ν ώρες 

(προεπιλεγμένη τιμή: ν=12, με δυνατότητα 

τροποποίησης). Για καθένα από τους συναγερμούς 

αυτούς, ο χρήστης θα ερωτάται εάν τον θεωρεί 

ΝΑΙ   
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έγκυρο, διότι ένα σκάφος μπορεί να μη διαβιβάζει 

αναφορές είτε λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής 

(έγκυρος συναγερμός), είτε λόγω παραμονής σε 

λιμένα (άκυρος συναγερμός).  

 συγκεκριμένου τύπου (ανάλογα με τον ορισμό από τον 

διαχειριστή) εισέλθει σε ζώνη που απαγορεύεται η 

αλιεία. Εφόσον κατά τη φάση 2 του έργου 

υποστηρίζεται η δυνατότητα από την ΣΔΕ του 

σκάφους, ο συναγερμός θα ενεργοποιείται και σε αυτή 

με ηχητική ειδοποίηση. 

 εκπέμπει σήμα κινδύνου (alert) 

 κινείται  ενώ βρίσκεται σε απαγόρευση απόπλου / 

παύση αλιείας. Εφόσον υποστηρίζεται η δυνατότητα 

από την ΣΔΕ του σκάφους ο συναγερμός θα 

ενεργοποιείται και σε αυτή με ηχητική ειδοποίηση. 

 ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τη ΣΔΕ 

 αφαιρεί το φυσικό κάλυμμα της ΣΔΕ (tampering) 

 μπλοκάρει την κεραία / ΣΔΕ 

3.1.4. Οι συναγερμοί να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την 

σημαντικότητα / σπουδαιότητά τους (υψηλή, μεσαία 

και χαμηλή) Η εξειδίκευση θα γίνει κατά την μελέτη 

εφαρμογής  

ΝΑΙ   

3.1.5. Οι συναγερμοί να τοποθετούνται σε εμφανή λίστα, η 

οποία να εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη της 

εφαρμογής και να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. 

Τα στοιχεία της λίστας θα πρέπει να κωδικοποιούνται 

με κατάλληλο χρωματισμό, που θα ορίζεται από τον 

διαχειριστή τους συστήματος. Ο χρωματισμός ενός 

στοιχείου της λίστας θα μπορεί να μεταβάλλεται, 

ανάλογα με τις ενέργειες του χειριστή. 

ΝΑΙ   

3.1.6. Οι αναληφθείσες ενέργειες κάθε Χ/ΚΠΑ για κάθε 

συναγερμό να καταγράφονται επί του συναγερμού, 

αλλά και σε αντίστοιχη λίστα, της οποίας τα 

αποτελέσματα να εξάγονται με οποιοδήποτε φίλτρο 

που σχετίζεται με τις καταγεγραμμένες πληροφορίες 

ενεργειών ή/και συναγερμών. 

ΝΑΙ   

3.1.7. Να εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα και σύμβολο 

στο χάρτη τα σκάφη, ανάλογα με τον τύπο του 

αλιευτικού σκάφους (γρι – γρι, μηχανότρατα, κ.λπ.). Η 

επιλογή συμβόλου/χρώματος να γίνεται μέσω 

κατάλληλου εργαλείου. 

ΝΑΙ   

3.1.8. Στην καρτέλα κάθε σκάφους να καταγράφονται οι εξής 

πληροφορίες: 
ΝΑΙ   
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 Όνομα Α/Κ Σκάφους(GR)    

 Όνομα Α/Κ Σκάφους(EN)   

 Αριθμός Νηολογίου(GR)   

 Αριθμός Νηολογίου(EN)    

 ΑΜΑΣ    

 Διεθνές Διακριτικό Σήμα   

 Λιμένας Νηολόγησης  

 Τύπος Σκάφους  

 Μήκος Σκάφους  

 Σημαία Σκάφους   

 Λιμένας Δραστηριοποίησης  

 Στοιχεία Κυβερνήτη   

 Ιδιοκτήτης   

 Κατάσταση Σκάφους  

 Υπεύθυνο ΚΠΑ 

 Τελευταία Ενημέρωση  

 Υπεύθυνος Χειριστής 

 Συσκευή 

 SourceAddress  

 DestinationAddress 

 Ειδική Άδεια (όπου καταχωρούνται τυχόν ειδικές 

άδειες αλιείας που έχει λάβει το σκάφος και η 

περίοδος ισχύος τους) 

 Σχόλια 

3.1.9. Τήρηση καρτέλας για κάθε Α/Κ με τα στοιχεία του και 

όλο το ιστορικό διαβίβασης στιγμάτων το οποίο να 

περιλαμβάνει την ημερομηνία εκπομπής στίγματος, 

την ημερομηνία καταγραφής από το σύστημα, το 

γεωγραφικό μήκος και πλάτος, την πορεία, την 

ταχύτητα και το τηλεπικοινωνιακό μέσο από το οποίο 

εξέπεμψε η ΣΔΕ. 

ΝΑΙ   

3.1.10. Στην καρτέλα κάθε σκάφους να υπάρχει ιστορικό 

ειδοποιήσεων (βλάβες, παραβάσεις κ.λπ.), οι οποίες 

καταγράφονται από τον Χ/ΚΠΑ. Οι ειδοποιήσεις να 

είναι διαθέσιμες για σύνταξη ενημερωτικού 

σημειώματος προς τις Λιμενικές Αρχές, το οποίο να 

παράγεται από το σύστημα αυτόματα ανάλογα την 

περίπτωση και  αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική μορφή 

εγγράφου (pdf και docx) ώστε να είναι δυνατή η 

εκτύπωση και η αποστολή του. Οι ελάχιστες 

πληροφορίες που θα περιέχονται στο ενημερωτικό 

σημείωμα είναι ο τίτλος της Υπηρεσίας, το όνομα του 

χειριστή, ο παραλήπτης και ο λογαριασμός 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ημερομηνία 

ΝΑΙ   
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ειδοποίησης, τα στοιχεία του σκάφους και η αναφορά 

δραστηριότητάς του. 

3.1.11. Να γίνεται αναζήτηση πληροφορίας σχετικά με τα Α/Κ 

σκάφη  χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα φίλτρα (π.χ. 

αριθμός νηολογίου, ιδιοκτήτης κ.ά.). 

ΝΑΙ   

3.1.12. Να δημιουργείται αυτόματα έγγραφο (pdf) για 

περιπτώσεις συναγερμού για τις οποίες θα πρέπει να 

ενημερώνεται η εκάστοτε Λιμενική Αρχή μέσω του 

ΚΠΑ. Οι περιπτώσεις συναγερμού θα εξειδικευθούν 

κατά την 1η φάση υλοποίησης του έργου. Οι ελάχιστες 

πληροφορίες που θα περιέχονται στο έγγραφο είναι ο 

τίτλος της Υπηρεσίας, το όνομα του χειριστή, ο 

παραλήπτης και ο λογαριασμός ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, η ημερομηνία ειδοποίησης, τα στοιχεία 

του σκάφους και η αναφορά δραστηριότητάς του. 

ΝΑΙ   

3.1.13. Να εκτυπώνεται στιγμιότυπο του χάρτη (snapshot), με 

αποτύπωση του ονόματος σκάφους/ων, του 

στίγματος, της ταχύτητας, της πορείας και της 

ημερομηνίας. 

ΝΑΙ   

3.1.14. Να πραγματοποιείται κλήση (poll) σε Α/Κ σκάφη ή 

ομάδα αυτών. 
ΝΑΙ   

3.1.15. Να αποτυπώνεται στο χάρτη το τελευταίο στίγμα του 

Α/Κ που έχει καταγραφεί κατά το χρονικό διάστημα 

που ορίζεται από το Χ/ΚΠΑ. 

ΝΑΙ   

3.1.16. Να γίνεται προγραμματισμός της ώρας/συχνότητας 

εκπομπής στίγματος της κάθε ΣΔΕ. 
ΝΑΙ   

3.1.17. Να παρέχεται εργαλείο χειροκίνητης 

αποστασιομέτρησης μεταξύ σημείων επάνω στον 

χάρτη. 

ΝΑΙ   

3.1.18. Να αποτυπώνεται στο χάρτη η πορεία του Α/Κ 

(εμφάνιση των θέσεών του) που έχει καταγραφεί κατά 

το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον Χ/ΚΠΑ. 

ΝΑΙ   

3.1.19. Να εμφανίζονται οι κλήσεις σε Α/Κ κατά το χρονικό 

διάστημα που ορίζεται από τον Χ/ΚΠΑ. 
ΝΑΙ   

3.1.20. Χειροκίνητη καταχώρηση στιγμάτων σε περίπτωση μη 

λειτουργίας κάποιας ΣΔΕ. Η εφαρμογή να 

περιλαμβάνει την φόρμα εισαγωγής δεδομένων, ώστε 

να υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής 

αναφορών σκαφών που για οποιοδήποτε λόγο δεν 

μπορούν να αποσταλούν στο ΚΠΑ. Τα δεδομένα που 

ΝΑΙ   
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εισάγονται στη φόρμα να καταχωρούνται αυτόματα 

και άμεσα στο κεντρικό σύστημα του ΣΠΣ και να 

διαφέρουν σαφώς από τα δεδομένα που διαβιβάζουν 

αυτόματα οι ΣΔΕ. Επίσης, όλες οι εγγραφές οι οποίες 

καταγράφονταινα μπορούν να ανακληθούν από το 

χρήστη ανά πάσα στιγμή για έλεγχο και ενδεχόμενη 

τροποποίηση. 

3.1.21. Να λαμβάνονται δεδομένα  AIS από τον εξυπηρετητή 

που βρίσκεται εγκατεστημένος σε χώρο του κτιρίου 

ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η εν λόγω ροή δεδομένων AIS 

αποστέλλεται από τον εξυπηρετητή σε μορφότυπο 

NMEA 0183 (IEC 61162). Τα εν λόγω δεδομένα να 

αποτυπώνονται στο χάρτη της εφαρμογής κατ’ επιλογή 

του χρήστη. Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα AIS να 

δημιουργούνται ανά πάσα στιγμή ομάδες σκαφών κατ’ 

επιλογή του χρήστη, στις οποίες οποτεδήποτε θα 

προστίθενται/αφαιρούνται σκάφη και θα 

παρουσιάζονται όλες ταυτόχρονα ή μεμονωμένα, με 

διακριτά σύμβολα/χρώματα, στο χάρτη του ΣΠΣ. 

ΝΑΙ   

3.1.22. Να γίνεται αναζήτηση σκάφους (με κριτήρια το όνομα, 

την εξωτερική του σήμανση, το ΔΔΣ και το ΑΜΑΣ) και 

εμφάνιση της  τελευταίας του θέσης στον χάρτη. 

ΝΑΙ   

3.1.23. Να παραμετροποιείται ο χρόνος για τον οποίο θα 

εμφανίζονται τα σκάφη στο χάρτη, σύμφωνα με τη 

χρονική στιγμή κατά την οποία καταγράφηκε το 

τελευταίο στίγμα τους. 

ΝΑΙ   

3.1.24. Να εμφανίζονται στο χάρτη τα σκάφη που θα πληρούν 

τα κριτήρια  εύρους ταχύτητας  (από-έως ) 
ΝΑΙ   

3.1.25. Να γίνεται επιλογή ετικετών στοιχείων σκάφους κατά 

την εμφάνιση στον χάρτη. 
ΝΑΙ   

3.1.26. Να γίνεται αναζήτηση ζώνης (περιοχής) (με κριτήριο 

και την περίοδο ισχύος της) και εμφάνισή της στο 

χάρτη. 

ΝΑΙ   

3.1.27. Να γίνεται αναζήτηση σκαφών για τα οποία έχει 

δημιουργηθεί συναγερμός  ζώνης και εμφάνιση αυτών  

στον χάρτη. 

ΝΑΙ   

3.1.28. Να γίνεται αναζήτηση σκαφών για τα οποία έχει 

δημιουργηθεί συναγερμός συσκευής και εμφάνιση 

αυτών στον χάρτη. 

ΝΑΙ   

3.1.29. Να γίνεται εύρεση σημείου στον χάρτη με την ΝΑΙ   
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εισαγωγή συντεταγμένων. 

3.1.30. Να γίνεται διαχείριση ζωνών (περιοχών), ανάθεση 

συναγερμών  και επισκόπηση 
ΝΑΙ   

3.1.31. Να γίνεται προσθήκη  γεωγραφικής ζώνης (δημιουργία 

πολυγώνου απευθείας από το χάρτη, μέσω 

καταχώρησης συντεταγμένων, μέσω ορισμού ζώνης 

επιρροής κατάλληλης ακτίνας ή μεταφόρτωσης 

αρχείου (shp, kml, kmz) 

ΝΑΙ   

3.1.32. Να υφίσταται καρτέλα διαχείρισης συναγερμών. Η 

εξειδίκευση θα γίνει κατά την μελέτη εφαρμογής 
ΝΑΙ   

3.1.33. Να υφίσταται καρτέλα δημιουργίας ειδοποιήσεων 

προς τους χρήστες  των Λιμενικών Αρχών. Τα στοιχεία 

που θα περιλαμβάνονται στην καρτέλα δημιουργίας 

ειδοποιήσεων προς τους χρήστες Λιμενικών Αρχών θα 

εξειδικευτούν κατά τη μελέτη εφαρμογής.. 

ΝΑΙ   

3.1.34. Να υφίσταται καρτέλα διαχείρισης αναφορών που θα 

περιλαμβάνει: 

 Σχόλια Σκάφους 

 Παραμονή εντός Ζώνης 

 Χρόνο Παραμονής εντός Ζώνης 

 Επικοινωνία (POLL) 

 Ιστορικό Κίνησης 

 Συναγερμούς Ζώνης ανά Σκάφος 

 Συναγερμούς Συσκευής ανά Σκάφος 

 Συνολικές Αναφορές Σκαφών(Inmarsat) 

 Συνολικές Αναφορές Σκαφών(Iridium) 

ΝΑΙ   

3.1.35. Να γίνεται διαχείριση ομάδων σκαφών (επεξεργασία, 

προσθήκη, αφαίρεση, μεταβολή) 
ΝΑΙ   

3.1.36. Να γίνεται διαχείριση Τύπων Συναγερμού Συσκευής 

(επεξεργασία, προσθήκη, αφαίρεση, μεταβολή) 
ΝΑΙ   

3.2. Στο πλαίσιο του νέου αναβαθμισμένου συστήματος να 

υλοποιηθούν  επιπροσθέτως οι παρακάτω δυνατότητες. 
ΝΑΙ   

3.2.1. Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου να 

γίνει  ψηφιοποίηση και εισαγωγή στον  ηλεκτρονικό 

χάρτη όλων των απαγορευμένων για αλιεία περιοχών 

(ζωνών),  ανεξαρτήτου Α/Κ εργαλείου πλην αυτών που 

υπάρχουν αυτή τη στιγμή και αφορούν κυρίως το 

εργαλείο μηχανότρατα (περίπου 300 ζώνες). Το 

μέγιστο εκτιμώμενο πλήθος των νέων ζωνών (επιπλέον 

των υφιστάμενων) είναι  χίλιες (1.000). Όλες αυτές οι 

ΝΑΙ   
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ζώνες είναι δημόσια διαθέσιμες είτε σε ΦΕΚ είτε σε 

ενωσιακή νομοθεσία και θα παραδοθούν στον 

ανάδοχο από την επισπεύδουσα Υπηρεσία. 

3.2.2. Επί της κάθε περιοχής που θα ψηφιοποιηθεί να 

δημιουργείται και αντίγραφο αυτής το οποίο θα 

περιλαμβάνει απόκλιση επί της αρχικής. Η απόκλιση 

θα είναι συγκεκριμένη για όλες τις περιοχές, θα 

προκύψει από την διαδικασία της Αριθμ. 

2142.1/34656/2019 (Β’ 1833/14-05-2019) Κ.Υ.Α. 

Υπουργών Οικονομίας και  Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και θα γνωριστεί στον ανάδοχο από την 

επισπεύδουσα Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ πριν την έναρξη 

της διαδικασίας ψηφιοποίησης. 

ΝΑΙ   

3.2.3. Επί της κάθε περιοχής που θα ψηφιοποιηθεί να 

δημιουργείται και αντίγραφό αυτής το οποίο θα 

εκτείνεται από την ακτογραμμή προς την θάλασσα σε 

απόσταση που θα γνωριστεί στον ανάδοχο από την 

επισπεύδουσα Υπηρεσία πριν την διαδικασία 

ψηφιοποίησης. 

ΝΑΙ   

3.2.4. Τα περιγραφόμενα στις παρ. 3.2.2 και 3.2.3 να 

υλοποιηθούν και για το σύνολο των υφιστάμενων 

ζωνών (περί τις 300). 

ΝΑΙ   

3.2.5. Προμήθεια και ενσωμάτωση στην εφαρμογή 

ηλεκτρονικών χαρτών (ENCs) σε μορφότυπο vector ή 

αντίστοιχο, πιστοποιημένων από διεθνή οργανισμό, 

όπως ο  IC-ENC (International Centre for ENCs, 

http://www.ic-enc.org). Οι ηλεκτρονικοί χάρτες να 

καλύπτουν ολόκληρη την υδρόγειο, λόγω 

δραστηριοποίησης αλιευτικών σκαφών και εκτός των 

ελληνικών χωρικών υδάτων. Τα δεδομένα και οι 

πληροφορίες που περιέχουν οι χάρτες να 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τις μελέτες των 

υδρογραφικών υπηρεσιών.  

Οι χάρτες να περιλαμβάνουν: 

 Για την Ελλάδα και σε κλίμακα 1:10.000: τα Χωρικά 

Ύδατα, τις ακτογραμμές, τα βαθυμετρικά σημεία, 

τις ισοβαθείς των 10, 20, 30, 50 και 100 μέτρων, τα 

λιμάνια και τα ονόματα των κυριότερων πόλεων. 

 Για τη Μεσόγειο Θάλασσα και σε κλίμακα 1:50.000: 

τις Ακτογραμμές των Μεσογειακών Χωρών, τις 

Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες των 

Μεσογειακών Χωρών και τα ονόματα των Χωρών 

της Μεσογείου. 

ΝΑΙ  
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 Για  την Υδρόγειο και σε κλίμακα 1:500.000: τις  

Ακτογραμμές και τα ονόματα των Χωρών 

Επισημαίνεται ότι, επιπλέον των παραπάνω, θα 

εισαχθούν στο ΣΠΣ η ακτογραμμή και τα βαθυμετρικά 

σημεία της Ελλάδας που χρησιμοποιούνται στο 

υφιστάμενο ΣΠΣ.  

Οι χάρτες θα πρέπει να υποστηρίζουν εισαγωγή 

μετρήσεων σε νέο επίπεδο (layer) πληροφορίας, το 

οποίο θα προστίθεται πάνω από το υπόβαθρο των 

ναυτικών χαρτών. 

Οι χάρτες να ενημερώνονται αυτόματα σε περίπτωση 

αλλαγών μέσω διαδικτύου ή τοπικά, με διαδικασία 

που θα περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά.  

Οι ηλεκτρονικοί χάρτες να εγκατασταθούν μόνιμα στο 

σύστημα και κατά τη διάρκεια της εγγυημένης 

λειτουργίας να πραγματοποιούνται  τα όποια σχετικά 

updates διατίθενται χωρίς επιπρόσθετο κόστος για τον 

φορέα . Οι ηλεκτρονικοί χάρτες να  λειτουργούν στο 

ΣΠΣ και μετά τη λήξη της περιόδου εγγυημένης 

λειτουργίας ανεξαρτήτως αν θα υπάρχει δυνατότητα 

ενημέρωσης αυτών. Στην Τεχνική Προσφορά να 

περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας των χαρτών, μέσω 

του οποίου θα διασφαλίζεται η ομαλή τους λειτουργία 

μετά τη λήξη της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας 

του συστήματος. 

Να είναι δυνατή η επιλογή και διαμόρφωση των 

επιπέδων πληροφορίας που θα εμφανίζονται από τους 

ναυτικούς χάρτες (πχ. Δυνατότητα εμφάνισης μόνο 

ισοβαθών και βαθυμετρικών). 

3.2.6. Οι ηλεκτρονικοί χάρτες να διαχέονται στην εφαρμογή 

των χρηστών μέσω χαρτογραφικών υπηρεσιών από το 

υφιστάμενο λογισμικό ArcGIS Server κατόπιν 

ανανέωσης της άδειας του με κόστος που θα βαρύνει 

τον ανάδοχο (ή ισοδύναμο  που θα παρασχεθεί από 

τον ανάδοχο που θα αναφέρεται και θα τεκμηριώνεται 

στην τεχνική προσφορά). Οι χρήστες να έχουν τη 

δυνατότητα περιήγησης σε διάφορα σημεία πάνω στο 

χάρτη. 

ΝΑΙ   

3.2.7. Η αναπαράσταση των στιγμάτων να γίνεται με βάση 

κοινώς αποδεκτά γεωδαιτικά συστήματα (τουλάχιστον 

τα ΕΓΣΑ87 και WGS84). Προεπιλεγμένο σύστημα να 

είναι το WGS84, ενώ ο χρήστης να μπορεί κατά 

βούληση να επιλέξει οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα 

που διατίθενται. 

ΝΑΙ   
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3.2.8. Να υφίστανται τουλάχιστον τα εξής επίπεδα (layers) / 

πληροφορίες στο χάρτη, τα οποία μπορούν να 

εμφανιστούν κατόπιν επιλογής του χρήστη: 

 Ανάλογα με τον  τύπο Α/Κ σκάφους 

 Ανάλογα με τον τύπο ΣΔΕ που φέρουν. 

 Σκάφη που εκπέμπουν μέσω AIS και ανάλογα με την 

ιδιότητα τους (Α/Κ, επιβατηγό κ.λπ.) 

 Απαγορευμένες γενικά για αλιεία  ζώνες  

 Απαγορευμένες ζώνες για αλιεία μηχανότρατας 

 Απαγορευμένες ζώνες για αλιεία βιντζότρατας 

 Ζώνες θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας 

 Ζώνες 1,23 – 1,5 – 3 – 6νμ 

 Ζώνες 50 μ. βάθους  

 Βαθυμετρικά σημεία που καταχωρούνται από τους 

χειριστές βάσει μετρήσεων των περιπλοκών σκαφών   

 Ζώνες 10 – 20 – 30 – 50 – 100 μέτρων βάθους  

 Ζώνες 30 – 50 μέτρων βάθους που παρέχονται από την  

Υδρογραφική Υπηρεσία του ΠΝ 

 Τα όρια δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών 

 Τα όρια δικαιοδοσίας των ΠΕΔΙΛΣ 

 Περιοχές Natura2000 

 Περιοχές FAO 

 Περιοχές GFCM 

 AOZ κρατών 

 Τα χωρικά ύδατα 

 Την ακτογραμμή 

 Τον 25ο μεσημβρινό 

 Τις Λιμενικές Αρχές 

 Τους λιμένες 

 Τους καθορισμένους λιμένες εκφόρτωσης 

ΝΑΙ   

3.2.9. Αυτόματος έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων 

μεταξύ των δύο συστημάτων (ΣΠΣ–AIS) και αυτόματη 

εμφάνιση αναφοράς εφόσον υπάρχει απόκλιση μεταξύ 

αυτών για συγκεκριμένο σκάφος, λαμβάνοντας υπόψη 

τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας στοιχείων AIS. Ο εν 

λόγω έλεγχος θα εκτελείται σε πραγματικό χρόνο για 

όλα τα σκάφη του ΣΠΣ, ώστε να διαπιστώνονται άμεσα 

τυχόν αποκλίσεις ως προς το στίγμα και την ταχύτητα 

που δηλώνεται από τις δύο συσκευές (AIS-ΣΔΕ). 

Ειδικότερα, όταν λαμβάνεται αναφορά από τη ΣΔΕ 

σκάφους, θα πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος 

στα μηνύματα του συστήματος AIS για τη διαπίστωση 

τυχόν αποκλίσεων γεωγραφικής θέσης ή/και 

ταχύτητας για τη δεδομένη χρονική στιγμή εκπομπής 

ΝΑΙ –

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜ

ΕΝΟ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
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της αναφοράς από τη ΣΔΕ. Εάν διαπιστωθούν 

αποκλίσεις (εντός ορίων που θα καθοριστούν κατά τη 

μελέτη εφαρμογής, πχ πάνω από 0,2 ναυτικά μίλια ή 

πάνω από 20% στην ταχύτητα), αυτό θα καταγράφεται 

και αποτυπώνεται κατάλληλα. Σε περίπτωση μη 

διαθέσιμων πρόσφατων στοιχείων AIS (πχ εντός 5 

λεπτών από την αναφορά της ΣΔΕ), θα καταγράφεται 

ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία AIS. Όλα τα 

παραπάνω θα παραμένουν στο ιστορικό του εκάστοτε 

σκάφους. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται σε 

πραγματικό χρόνο για όλα τα υπό ελληνική σημαία 

σκάφη του ΣΠΣ.  

A. Πλεονέκτημα θα θεωρηθεί η επέκταση του 

αυτόματου ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων για 

σκάφη ξένης σημαίας που εισέρχονται σε ελληνικά 

χωρικά ύδατα και υπόκεινται στο ΣΠΣ. Θα 

βαθμολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον Πίνακα 

Κριτηρίων Αξιολόγησης (κριτήριο 1.1.1). 

B. Με βάση τα στοιχεία των ελέγχων, θα θεωρηθεί 

πλεονέκτημα εάν, σε μηνιαία βάση, δημιουργείται 

χάρτης πυκνότητας κυκλοφορίας για τα υπό ελληνική 

σημαία σκάφη του ΣΠΣ, χρησιμοποιώντας τις 

αναφορές των ΣΔΕ, τα στοιχεία AIS ή και τα δύο 

συνδυαστικά. Θα βαθμολογηθεί θετικά σύμφωνα με 

τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. (κριτήριο 1.1.2). 

Γ. Θα θεωρηθεί επίσης πλεονέκτημα εάν οι χωρικοί 

έλεγχοι του ΣΠΣ (πχ. Είσοδος σε περιοχή όπου 

απαγορεύεται η αλιεία) επεκταθούν και στα στοιχεία 

AIS που εκπέμπονται από τα πλοία υπό ελληνική 

σημαία, για αποδοτικότερη εποπτεία της αλιευτικής 

δραστηριότητας κατά το χρόνο που μεσολαβεί 

ανάμεσα σε δύο διαδοχικές εκπομπές της ΣΔΕ. Θα 

βαθμολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον Πίνακα 

Κριτηρίων Αξιολόγησης. (κριτήριο 1.1.3). 

Η περαιτέρω εξειδίκευση της λειτουργίας του εν λόγω 

ελέγχου θα πραγματοποιηθεί κατά τη μελέτη 

εφαρμογής του συστήματος. 

3.2.10. Καταγραφή σε βάση δεδομένων όλων των αναφορών 

που αποστέλλονται μέσω του AIS για σκάφη που 

φέρουν ΣΔΕ, για χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός 

έτους, με σκοπό μελλοντική αναζήτηση και έλεγχο, 

μέσω κατάλληλου γραφικού εργαλείου που θα 

παρασχεθεί από τον Ανάδοχο. Οι αναφορές που θα 

είναι παλαιότερες του ενός έτους θα εξακολουθούν να 

αποθηκεύονται με κατάλληλο μορφότυπο 
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(τουλάχιστον ΝΜΕΑ και XML) που επιτρέπει την 

αναζήτηση στοιχείων σε αυτές και θα εισάγονται προς 

αναζήτηση στο γραφικό εργαλείο κατόπιν επιλογής 

του χρήστη, χωρίς να τίθενται περιορισμοί στο τελικό 

μέγεθος του εξαχθέντος αρχείου. Στο γραφικό 

εργαλείο να τίθενται οι ακόλουθες παράμετροι 

αναζήτησης: 

• Στοιχεία ταυτοποίησης πλοίου (Όνομα, ΙΜΟ, 

MMSI, CallSign)  

• Πορεία, με δυνατότητα εύρους αναζήτησης 

• Ταχύτητα, με δυνατότητα εύρους αναζήτησης π.χ. 

από 2 έως 3,5 κόμβους 

• Γεωγραφική περιοχή (ορθογώνιο, κύκλος, 

πολύγωνο τουλάχιστον 15 κορυφών) 

Επιπλέον τα αποτελέσματα αναζήτησης να εξάγονται  

σε αρχείο τύπου kml (το οποίο θα υποστηρίζει 

τουλάχιστον 100.000 αναφορές, με στοιχεία 

ταυτοποίησης, χρόνου αναφοράς, στίγματος, πορείας 

και ταχύτητας) για την εύκολη απεικόνισή τους.  

Ο μεγαλύτερος αριθμός κορυφών του πολυγώνου  

θεωρείται πλεονέκτημα σύμφωνα με το κριτήριο 1.2.1 

του πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης.  

Επίσης θα βαθμολογηθεί η υλοποίηση εργαλείου 

υποδειγματοληψίας στις παραμέτρους αναζήτησης 

πλοίων, ώστε να επιστρέφονται θέσεις πλοίων με 

συγκεκριμένη συχνότητα (πχ 1 θέση ανά 6 λεπτά, 

κατόπιν επιλογής του χρήστη) σύμφωνα με το κριτήριο 

1.2.2 του πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης. 

3.2.11. Πλήρης υποστήριξη του προτύπου Fishery Language 

Universal Exchange (FLUX) (Cefact P1000-7, σύμφωνα 

με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1138 της 

επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2016, όπως ισχύει). Ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην εγκατάσταση της έκδοσης 

1.7.7.3 FLUX (ή νεότερης που θα είναι διαθέσιμη από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν την υπογραφή της 

Σύμβασης). Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να 

εγκαθιστά τη νεότερη έκδοση FLUX σε παραγωγική 

λειτουργία, εντός ενός (01) μηνός από την έγγραφη 

ενημέρωσή του από την επισπεύδουσα Υπηρεσία του 

ΥΝΑΝΠ (ΔΕΛΑΛ), για όλη τη διάρκεια της περιόδου 

εγγυημένης λειτουργίας του έργου. Το διάστημα του 

ενός (01) μηνός δύναται να επεκταθεί, κατόπιν 

τεκμηριωμένου αιτήματος του Αναδόχου και έγκρισής 

του από την επισπεύδουσα. 

ΝΑΙ   
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3.2.12. Διασύνδεση με το υπό ανάπτυξη έργο του ΥΝΑΝΠ 

«Δημιουργία εφαρμογής-συστήματος καταχώρησης 

αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε  Η/Υ, 

smartphones και tablets και Προμήθεια 400 tablets» 

το οποίο αφορά σε σύστημα καταχώρησης ελέγχου και 

διαβίβασης των αλιευτικών επιθεωρήσεων, με σκοπό 

να ολοκληρωθεί στο ΣΠΣ λειτουργία που θα επιτρέπει 

την άντληση ιστορικού και λεπτομερειών 

επιθεωρήσεων για σκάφη, κατόπιν επιλογής 

συγκεκριμένου σκάφους από το χειριστή. Οι 

λεπτομέρειες του τρόπου διασύνδεσης θα 

καθοριστούν κατά την 1η φάση υλοποίησης του 

έργου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η 

υλοποίηση  της διασύνδεσης χωρίς υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, η οποία αποδεικνύεται με αίτημά του και 

αποδοχή από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (π.χ. μη 

ολοκλήρωση του υπό διασύνδεση έργου, αδυναμία 

σύνδεσης λόγω υπαιτιότητας του υπό διασύνδεση 

έργου), μέχρι την παραλαβή του έργου, θα πρέπει να 

υλοποιηθεί από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της 

εγγυημένης λειτουργίας του συστήματος εφόσον 

εκλείψουν οι ανωτέρω αδυναμίες. 

ΝΑΙ   

3.2.13. Διασύνδεση με το υπό ανάπτυξη έργο του ΥΝΑΝΠ 

«Αναβάθμιση – επανασχεδιασμός – εκσυγχρονισμός 

συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων αλιείας του 

Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Αλιείας» το 

οποίο αφορά σύστημα που διαχειρίζεται τις 

εφαρμογές του Α/Κ στόλου, το Μητρώο ατόμων, το 

Μηνιαίο Δελτίο Αλιευτικής Δραστηριότητας, το 

Μητρώο παραβάσεων, την εφαρμογή  αλιευτικής 

νομοθεσίας, το Μητρώο επιθεωρητών αλιείας, το 

Μητρώο υπεύθυνων αλιείας, το Μητρώο χειριστών 

ΚΠΑ καθώς και τη διαχείριση της ιστοσελίδας της 

ΔΕΛΑΛ. Οι λεπτομέρειες του τρόπου διασύνδεσης θα 

καθοριστούν κατά την 1η φάση υλοποίησης του έργου. 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η υλοποίηση  

της διασύνδεσης χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, η 

οποία αποδεικνύεται με αίτημά του και αποδοχή από 

την επισπεύδουσα Υπηρεσία (π.χ. μη ολοκλήρωση του 

υπό διασύνδεση έργου, αδυναμία σύνδεσης λόγω 

υπαιτιότητας του υπό διασύνδεση έργου), μέχρι την 

παραλαβή του έργου, θα πρέπει να υλοποιηθεί από 

τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της εγγυημένης 

λειτουργίας του συστήματος εφόσον εκλείψουν οι 

ανωτέρω αδυναμίες . 

ΝΑΙ   



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



25 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.2.14. Δημιουργία περιφερειακών ΚΠΑ ανά Λιμενική Αρχή και 

ανά ΠΕΔΙΛΣ. Να υλοποιηθεί η δυνατότητα κάθε 

Λιμενική Αρχή και ΠΕΔΙΛΣ να ενεργεί όπως το Κεντρικό 

ΚΠΑ στα όρια αρμοδιότητάς τους. Επισημαίνεται ότι 

κάθε Λιμενική Αρχή και ΠΕΔΙΛΣ δεν θα έχει καμία άλλη 

πρόσβαση σε περιοχή εκτός αρμοδιότητάς της. 

ΝΑΙ   

3.2.15. Ενσωμάτωση στο ΣΠΣ λειτουργίας άμεσης 

επικοινωνίας (chat) και διακίνησης εγγράφων 

(filemanager / transfer) μεταξύ των ελεγκτικών Αρχών 

(ΚΠΑ / ΠΕΔΙΛΣ / Λιμενικές Αρχές) για την  άμεση 

επικοινωνία ως προς την ανάληψη ενεργειών μεταξύ 

των εμπλεκομένων 

ΝΑΙ   

3.2.16. Προμήθεια – εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος 

αποστολής μηνυμάτων τύπου SMS προς τα κινητά 

τηλέφωνα των πλοιοκτητών και κυβερνητών των Α/Κ 

σκαφών (sms server). Μέγιστος αριθμός μηνυμάτων 

ανά έτος: 1.000.000. Το κόστος αποστολής μηνυμάτων 

θα βαρύνει τον ανάδοχο μέχρι και τη λήξη της 

περιόδου εγγυημένης λειτουργίας. Το σύστημα να 

διαβιβάζει τα μηνύματα αυτόματα κατόπιν 

ενεργοποίησης συναγερμού – ειδοποίησης από το ΣΠΣ 

(π.χ. βλάβη ΣΔΕ, είσοδος σε απαγορευμένη περιοχή) ή 

κατόπιν βούλησης του Χ/ΚΠΑ. Επίσης, να υπάρχει 

δυνατότητα μαζικής αποστολής μηνυμάτων προς 

πολλούς παραλήπτες.  

ΝΑΙ   

3.2.17. Αυτόματος υπολογισμός εύρους ταχύτητας αλιείας 

ανά Α/Κ σκάφος. Η ταχύτητα αλιείας για κάθε ένα Α/Κ 

σκάφος ξεχωριστά που χειρίζεται το ΣΠΣ θα 

ενσωματώνεται σε αυτό βάσει των ιστορικών 

δεδομένων που έχει αποστείλει η ΣΔΕ, και με αυτό το 

εύρος ταχύτητας θα γίνονται και οι έλεγχοι για είσοδο 

σε παράνομη για αλιεία περιοχή. Ειδικότερα, θα 

αναλύονται αυτόματα τα δεδομένα ταχύτητας του 

τελευταίου έτους κάθε Α/Κ σκάφους και θα προκύπτει 

εκτιμώμενη ταχύτητα αλιείας ανά σκάφος, δηλαδή θα 

αναγνωρίζονται και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι 

αναφορές όταν είναι ελλιμενισμένο, ούτε και οι 

αναφορές που σχετίζονται με την πορεία του πλοίου 

μέχρι την περιοχή αλιείας και αντίστροφα. Το εύρος 

ταχύτητας αλιείας θα λαμβάνεται υπόψη για την 

περιγραφή κριτηρίου χωρικού ελέγχου (πχ να 

θεωρείται ότι ένα σκάφος αλίευε σε απαγορευμένη 

ζώνη εάν η ταχύτητά του είναι εντός του ορίου, έστω 

2,7 έως 3,5 κόμβους). Να εξειδικευτεί στην τεχνική 
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προσφορά του Αναδόχου ο τρόπος ικανοποίησης της 

απαίτησης. Στην τεχνική προσφορά να αναφερθεί η 

συχνότητα επανυπολογισμού της ταχύτητας αλιείας 

κάθε σκάφους (πχ. Ανά 1 ημέρα, ανά εβδομάδα κτλ) με 

ελάχιστο βήμα 1 ημέρας και ανώτατο βήμα 30 

ημερών). 

Η μεγαλύτερη συχνότητα επανυπολογισμού της 

ταχύτητας αλιείας θεωρείται πλεονέκτημα σύμφωνα 

με το κριτήριο 1.3 του πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης. 

3.2.18. Ευελιξία  της διαδικασίας ελέγχου με τη δυνατότητα 

ορισμού συναγερμών από κάθε λογαριασμό ξεχωριστά 

(Χ/ΚΠΑ) (επιπλέον όσων συναγερμών θα ορίζονται σε 

κεντρικό επίπεδο). Π.χ. ορισμός συγκεκριμένων Α/Κ 

σκαφών, περιοχών αλιείας και ταχύτητας  που θα 

ορίζει ο Χ/ΚΠΑ κατά την εκτέλεση της φυλακής του. 

ΝΑΙ   

3.2.19. Δυνατότητα αποκλεισμού συγκεκριμένου/ων 

σκάφους/ων από τους ελέγχους που θα κάνει το 

σύστημα. 

ΝΑΙ   

3.2.20. Υλοποίηση και σχεδιασμός ολοκληρωμένου εργαλείου 

αυτόματης παρακολούθησης συμπεριφοράς 

αλιευτικών σκαφών, εκτίμησης κινδύνου, και 

πραγματοποίησης αυτόματης κλήσης (poll). Πιο 

συγκεκριμένα, το εργαλείο αυτό να ενσωματώνει 

αλγόριθμους αναγνώρισης ύποπτης συμπεριφοράς 

αλιευτικών σκαφών (π.χ. απότομη αλλαγή ταχύτητας ή 

πορείας, συνάντησης με άλλο πλοίο, είσοδος σε 

απαγορευμένη περιοχή , μη λειτουργία ΣΔΕ, ακινησία 

σκάφους εν πλώ, ιστορικό παραβιάσεων, απόσταση 

από απαγορευμένη περιοχή, χρόνος παράβασης, 

περιοχή παράβασης , μη λήψη δεδομένων από όλες 

τις πηγές {VMS-AIS} κ.λπ.).Οι παράμετροι αυτές θα 

μπορούν να προστίθενται και να αφαιρούνται από 

τους διαχειριστές του συστήματος με χρήση ειδικού 

εργαλείου ώστε να είναι εύκολη η εισαγωγή των 

κανόνων. Επίσης ως παράμετρος θα πρέπει να 

ενσωματώνεται και συγκεκριμένο σενάριο (π.χ. 

συγκεκριμένη πορεία σκάφους  σε περιοχή και 

ημερομηνία – ώρα ) ώστε να προσομοιάζονται οι 

έλεγχοι.  

Η περίοδος ελέγχου του εργαλείου αυτόματης 

παρακολούθησης συμπεριφοράς αλιευτικών σκαφών, 

εκτίμησης κινδύνου, και πραγματοποίησης αυτόματης 

κλήσης (poll) θα αφορά όλα τα διαθέσιμα δεδομένα 

σκαφών του τελευταίου χρόνου. 
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Η συχνότητα επανυπολογισμού  για την εξαγωγή 

αποτελέσματος  θα πρέπει να κυμαίνεται από μία (1) 

ως επτά (7)  ημέρες με βήμα μίας ημέρας, η οποία θα 

αναφερθεί στην τεχνική προσφορά. Θα υπάρχει 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε χαρτογραφικό 

υπόβαθρο με κλίμακες πιθανής αλιευτικής 

παράβασης.  

Με τον υπολογισμό των παραπάνω το σύστημα θα 

πρέπει να διαθέτει ένα δυναμικό εργαλείο εκτίμησης 

κινδύνου πρόκλησης πιθανής παράνομης αλιευτικής 

δραστηριότητας, με το οποίο θα επιτυγχάνεται η 

κατηγοριοποίηση όλου του αλιευτικού στόλου σε 

υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου. Το βάρος των 

κριτηρίων (παραμέτρων) θα είναι δυναμικό και θα 

αλλάζει από την πλευρά των διαχειριστών της 

εφαρμογής. Ακολούθως, το σύστημα θα πρέπει να 

συμπληρωθεί από εργαλείο πραγματοποίησης 

αυτόματης κλήσης (poll), σε αλιευτικά σκάφη υψηλού 

κινδύνου, με σκοπό την ανίχνευση πιθανής αλιευτικής 

παράβασης.  

Επίσης, τα αποτελέσματα του εργαλείου θα 

εμφανίζονται σε πίνακες σε ημερήσια βάση, για λήψη 

αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο. Οι πίνακες 

αυτοί, βάση των παραπάνω υπολογισμών, θα 

περιέχουν ύποπτα αλιευτικά σκάφη, απειλούμενες 

περιοχές αλιείας , ώρες αλιείας και συνδυασμό όλων 

των παραπάνω. Στην τεχνική προσφορά να περιγραφεί 

ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η παρούσα 

απαίτηση. 

Η μεγαλύτερη συχνότητα επανυπολογισμού  

κατηγοριοποίησης του Α/Κ στόλου σε σκάφη υψηλού, 

μεσαίου και χαμηλού κινδύνου θεωρείται 

πλεονέκτημα σύμφωνα με το κριτήριο 1.4 του πίνακα 

κριτηρίων αξιολόγησης. 

3.2.21. Ενσωμάτωση εργαλείου στατιστικής ανάλυσης με  

δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας των συνόλου 

των δεδομένων του ΚΠΑ με σκοπό την βελτίωση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά την επιτήρηση 

και έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. 

περιοχές που υπάρχει έντονη Α/Κ δραστηριότητα, 

παραβιάσεις ανά τύπο σκάφους, χρονική περίοδο, 

περιοχή κ.λπ.) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

ανάλυσης να αποτυπώνεται με εύληπτο τρόπο (πχ 

παρουσίαση σε  χάρτες, γραφήματα κτλ.), που θα 

εξειδικευτεί στη μελέτη εφαρμογής. Θα παράγονται 

ΝΑΙ –

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜ

ΕΝΟ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
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δυναμικές και στατικές αναφορές, θα υφίστανται 

dashboardsμε περιεχόμενο όπως παραβιάσεις, σκάφη, 

συναγερμοί, χωρικά και χρονικά φίλτρα, σε 

οποιοδήποτε συνδυασμό, καθώς και ενέργειες 

χρηστών της εφαρμογής. Τα φίλτρα θα τίθενται σε 

πραγματικό χρόνο μέσω κατάλληλων γραφικών 

εργαλείων. Στην τεχνική προσφορά να αναλυθεί η 

τεχνική λύση μέσω της οποίας θα υλοποιηθεί το 

εργαλείο στατιστικής ανάλυσης. 

Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η χρήση δεδομένων AIS 

(πέραν των δεδομένων VMS που χρησιμοποιούνται 

υποχρεωτικά) ως πηγή (να αναφερθεί στην 

προσφορά).Θα βαθμολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον 

Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης (κριτήριο 1.5.1). 

 Η χρονική διάρκεια των δεδομένων προς ανάλυση να 

είναι τουλάχιστον ένα έτος, με μέγιστο τα τρία έτη, η 

οποία θα πρέπει να αναφερθεί στην τεχνική 

προσφορά. Χρονική διάρκεια μεγαλύτερη από ένα έτος 

και ως τρία έτη θα βαθμολογηθεί θετικά σύμφωνα με 

τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης (κριτήριο 1.5.2). 

3.2.22. Ενσωμάτωση εργαλείου αυτόματου ελέγχου ορθής 

λειτουργίας των ΣΔΕ και ανίχνευσης 

παρεμβάσεων/κακόβουλου λογισμικού με σκοπό την 

παραπλάνηση της Υπηρεσίας. Με την παρούσα 

απαίτηση είναι επιθυμητή η γρήγορη και ευχερής 

αξιολόγηση της ορθής λειτουργία της ΣΔΕ από 

πλευράς ΚΠΑ, ιδίως της κακόβουλης  παρέμβασης (π.χ. 

spoofing)  μέσω της διαδικασίας σύγκρισης του 

εγκεκριμένου λογισμικού, για τύπο ΣΔΕ που έχει 

πιστοποιηθεί σύμφωνα με την  Αριθμ. 

2142.1/34656/2019/24-05-2019 (1833 Β’ ) ΚΥΑ με 

αυτό που φέρει η κάθε ΣΔΕ που είναι εγκατεστημένη 

σε Α/Κ σκάφος. Η διαδικασία θα γίνεται με εντολή που 

θα δίνεται από το ΣΠΣ προς την ΣΔΕ του σκάφους και 

ακολούθως αφού η ΣΔΕ του σκάφους αποστέλλει στο 

Σ.Π.Σ., την έκδοση του κώδικα του λογισμικού της 

(firmware), αυτός θα ελέγχεται με την πιστοποιημένη 

έκδοση προς έλεγχο ορθότητάς της  ή παραποίησης .  

Ο κατασκευαστής των ΣΔΕ δύναται να υλοποιήσει την 

λειτουργία αυτή με  υλοποίηση ανάλογου εργαλείου 

στο Σ.Π.Σ., το οποίο θα κάνει έλεγχο μεταξύ των 

λογισμικών, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση αποστολής 

στο Σ.Π.Σ. του κώδικά από την πλευρά του. Στην 

περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα πρέπει να 

ενσωματώσει την λειτουργία αυτή στο Σ.Π.Σ. 

ΝΑΙ   
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Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τους 

κατασκευαστές των ΣΔΕ  [οι οποίοι επίσης οφείλουν 

σύμφωνα με το άρθρο 4§7 της Αριθμ. 

2142.1/34656/2019/24-05-2019 (1833 Β’) ΚΥΑ να 

εξασφαλίζουν την  πλήρη λειτουργική συμβατότητα με 

το ΚΠΑ].  

3.2.23. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον μέχρι και τη λήξη 

της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας του συστήματος 

και εφόσον υφίσταται σύμφωνη γνώμη της 

επισπεύδουσας  Υπηρεσίας για την  ανάγκη 

υποστήριξης ΣΔΕ νέου τύπου / νέων δυνατοτήτων, 

δηλαδή όταν εγκατασταθεί στα Α/Κ νέου τύπου ΣΔΕ ή 

εάν αναβαθμιστούν οι δυνατότητες των υφιστάμενων 

ΣΔΕ, να προβεί σε όλες τις  ενέργειες επί του 

λογισμικού του συστήματος (προσαρμογή κατάλληλης 

διεπαφής, παραμετροποιήσεις κτλ) οι οποίες θα 

επιφέρουν την πλήρη αμφίδρομη επικοινωνία των ΣΔΕ 

στο σύστημα ερχόμενος σε συνεννόηση με τον 

κατασκευαστή κάθε ΣΔΕ. Ειδικότερα θα εξασφαλίζεται 

και η υποστήριξη νέων τεχνολογιών των ΣΔΕ που 

πιθανώς προκύψουν κατά την διάρκεια περιόδου 

εγγυημένης λειτουργίας του συστήματος (π.χ. 

ενδεικτικά και μη περιοριστικά καταγράφονται: 

ενημέρωση και ενσωμάτωση στις ΣΔΕ γεωζωνών από 

το ΣΠΣ, παραγωγή ηχητικού μηνύματος από τις ΣΔΕ σε 

περίπτωση εισόδου σε απαγορευμένη για αλιεία 

περιοχή, σύνδεση του ΣΠΣ (μέσω της ΣΔΕ) με 

αισθητήρες  (βιντζιού) ανέλκυσης / καθέλκυσης 

αλιευτικών εργαλείων) για παροχή ειδοποιήσεων – 

πληροφοριών στον Χ/ΚΠΑ. Σε περίπτωση σύνδεσης 

νέου τύπου ΣΔΕ με το ΣΠΣ ή αναβάθμισης 

δυνατοτήτων υφιστάμενων ΣΔΕ, ο εκάστοτε 

κατασκευαστής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα  που 

πιθανώς προκύψουν για την αγορά – εγκατάσταση – 

προσαρμογή – συντήρηση εξοπλισμού / λογισμικού 

ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης λειτουργική 

συμβατότητα με το Κ.Π.Α. Σχετική τυγχάνει η ΚΥΑ 

Αριθμ. 2142.1/34656/2019/24-05-2019 (1833 Β’ ), 

όπως ισχύει. Ειδικότερα, εφόσον απαιτηθεί η 

ενσωμάτωση συσκευών νέου τύπου ή επέκταση των 

δυνατοτήτων των υφιστάμενων συσκευών, αρχικά θα 

πρέπει να υφίσταται σύμφωνη γνώμη της 

επισπεύδουσας  Υπηρεσίας (ΔΕΛΑΛ) για την 

ενσωμάτωσή τους στο σύστημα. Κατόπιν, ο 

κατασκευαστής της ΣΔΕ θα πρέπει να υποβάλλει στην 

ΝΑΙ   



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



30 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ανάδοχο πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης για τον τρόπο 

επικοινωνίας της ΣΔΕ με το ΣΠΣ. Ο Ανάδοχος οφείλει 

να αξιολογήσει τα αναφερόμενα σε αυτόν (ζητώντας 

επιπλέον στοιχεία αν απαιτηθεί) και εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος να αποκριθεί προς τον 

κατασκευαστή και την επισπεύδουσα Υπηρεσία, 

περιγράφοντας αναλυτικά και τεκμηριωμένα τις 

απαιτήσεις για την ενσωμάτωση της νέας ΣΔΕ στην 

υποδομή, καθώς και το χρόνο που θα απαιτηθεί για 

αυτό. Η διαδικασία διασύνδεσης θα ξεκινήσει κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του κατασκευαστή της ΣΔΕ. 

3.2.24. Εργαλείο απεικόνισης πορείας σκάφους  ή πολλών 

σκαφών με την μορφή playback (δυνατότητα Seeking, 

FastForward, και ReversePlay). Η αναπαραγωγή θα 

γίνεται για τα δεδομένα VMS, για τα δεδομένα AISή 

για το συνδυασμό αυτών. Επίσης θα υπάρχει 

δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής του αρχείου 

βίντεο. 

ΝΑΙ   

3.2.25.  Μετάπτωση των δεδομένων του υπάρχοντος 

συστήματος στο νέο. Αφορά όλα τα δεδομένα που 

έχουν καταγραφεί όπως δεδομένα ΣΔΕ, συναγερμοί, 

ενέργειες, σχόλια, ειδικές άδειες κ.λπ. Στη Μελέτη 

εφαρμογής, ο ανάδοχος να περιγράψει τη διαδικασία 

μετάπτωσης των δεδομένων του υφιστάμενου ΚΠΑ 

στο νέο σύστημα. 

ΝΑΙ   

3.2.26. Δημιουργία dynamicreports για την αναζήτηση και 

εξαγωγή δεδομένων χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε 

κριτήρια αφορούν πληροφορίες που καταγράφονται 

στο σύστημα. Π.χ. να ζητούνται αναφορές δεδομένων 

(στίγματα)  για όλα τα σκάφη τύπου μηχανότρατας 

που ελλιμενίζονται στη Θεσσαλονίκη και έχουν μήκος 

μεταξύ 10 και 12  μέτρων και τα αποτελέσματα να 

φέρνουν την ώρα αποστολής και την θέση των 

σκαφών. Να παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής των 

δεδομένων σε αρχεία μορφής xls/xlsx, csv, tsv. 

ΝΑΙ   

3.2.27. Καθορισμός επιχειρησιακών συναγερμών, με βάση 

ημερομηνία, ώρα ή συνδυασμό αυτών. 
ΝΑΙ   

3.2.28. Εργαλείο ελέγχου διαβίβασης μεγάλου αριθμού 

δεδομένων από ΣΔΕ λόγω πιθανής δυσλειτουργίας της 

και εμφάνιση μηνύματος σε Χ/ΚΠΑ. Το εργαλείο θα 

εκτελείται αυτόματα σε ημερήσια βάση και θα 

εμφανίζει αποτελέσματα σχετικά με τις ΣΔΕ που 

διαβιβάζουν υπεράριθμές αναφορές σε σχέση με τις 

ΝΑΙ   
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προβλεπόμενες (π.χ σύμφωνα με την υφιστάμενη 

συχνότητα διαβίβασης αναφορών κάθε ΣΔΕ πρέπει να 

αποστέλλει 48 αναφορές/ ημέρα). Σε περίπτωση που ο 

ημερήσιος αριθμός είναι μεγαλύτερος κατά ποσοστό 

που θα διευκρινιστεί στην μελέτη εφαρμογής, θα 

παράγεται η αναφορά από το ΣΠΣ. 

3.2.29. Κλήση (Poll)  από το χάρτη σε σκάφη ή σε περιοχή. 

Επιλέγοντας μία περιοχή (με δημιουργία πολυγώνου ή 

με ακτίνα από σημείο) να πραγματοποιείται κλήση στα 

εμφανιζόμενα σκάφη. 

ΝΑΙ   

3.2.30. Να υλοποιηθεί δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων 

(εγγράφων) εντός της καρτέλας του κάθε σκάφους. 
ΝΑΙ   

3.2.31. Εργαλείο καταγραφής, παρακολούθησης και εξέλιξης  

παραβάσεων ανά Α/Κ σκάφος. Θα καταγράφονται οι 

παραβάσεις κάθε σκάφους στην καρτέλα του καθώς 

και η εξέλιξή τους σε όλα τα στάδια. Να μπορεί να 

τίθεται ερώτημα σχετικά με τις υποθέσεις που είναι σε 

εκκρεμότητα (π.χ. διαπίστωση παράβασης χωρίς 

επιβολή κυρώσεων). 

ΝΑΙ   

3.2.32. Πλήρης διασύνδεση με το ΕΑΜ που τηρείται στο  

ΥΠΑΑΤ ώστε να επιτυγχάνεται άμεση ενημέρωση των : 

 στοιχείων των Α/Κ σκαφών (Α.Μ.Υ.Ε.Ν., 

Α.Μ.Α.Σ, όνομα σκάφους, εξωτερική σήμανση, 

διεθνές διακριτικό σήμα κ.α.) 

 των αδειών αλιείας που φέρει 

 των  Α/Κ εργαλείων του 

 των ειδικών αδειών  αλίευσης, 

 των πλοιοκτητών του 

 των κυβερνητών του 

Η ενημέρωση των ανωτέρω δεδομένων να γίνεται είτε 

χειροκίνητα από τους Χ/ΚΠΑ για συγκεκριμένο σκάφος, 

είτε μέσω εντολής ανάκτησης από τη Βάση Δεδομένων 

του ΕΑΜ χρησιμοποιώντας φόρμα επιλογής των 

αντίστοιχων στοιχείων αναγνώρισης, είτε αυτόματα 

και αδιαφανώς από το νέο σύστημα ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα (π.χ. ημερησίως). Ο  χρόνος αυτόματης και 

αδιαφανούς ενημέρωσης των δεδομένων, να ορίζεται 

παραμετρικά στο σύστημα και να είναι στην ευχέρεια 

του διαχειριστή ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης 

τιμής. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η 

υλοποίηση  της διασύνδεσης χωρίς υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, η οποία αποδεικνύεται με αίτημά του και 

αποδοχή από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (π.χ. μη 

ΝΑΙ   
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ολοκλήρωση του υπό διασύνδεση έργου, αδυναμία 

σύνδεσης λόγω υπαιτιότητας του υπό διασύνδεση 

έργου), μέχρι την παραλαβή του έργου, θα πρέπει να 

υλοποιηθεί (κατόπιν συνεργασίας με το ΥΠΑΑΤ) από 

τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της εγγυημένης 

λειτουργίας του συστήματος εφόσον εκλείψουν οι 

ανωτέρω αδυναμίες. 

3.2.33. Διασύνδεση με το ΟΣΠΑ που τηρείται στο  ΥΠΑΑΤ ώστε 

να υπάρχει η λειτουργία άντλησης πληροφοριών 

σχετικά με τα ημερολόγια αλιείας, των δηλώσεων 

εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης, για κάθε μεμονωμένο 

σκάφος που επιλέγει ο Χ/ΚΠΑ. Σε περίπτωση που δεν 

καταστεί δυνατή η υλοποίηση  της διασύνδεσης χωρίς 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, η οποία αποδεικνύεται με 

αίτημά του και αποδοχή από την επισπεύδουσα 

Υπηρεσία (π.χ. μη ολοκλήρωση του υπό διασύνδεση 

έργου, αδυναμία σύνδεσης λόγω υπαιτιότητας του 

υπό διασύνδεση έργου), μέχρι την παραλαβή του 

έργου, θα πρέπει να υλοποιηθεί (κατόπιν 

συνεργασίας με το ΥΠΑΑΤ) από τον ανάδοχο κατά τη 

διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας του συστήματος 

εφόσον εκλείψουν οι ανωτέρω αδυναμίες. 

ΝΑΙ   

3.2.34. Επέκταση της διασύνδεσης με το σύστημα AIS που 

περιγράφεται στην παρ. 3.1.21 μέσω ενσωμάτωσης 

μίας επιπλέον ροής δεδομένων (NMEAstream), η 

οποία θα εμφανίζεται σε διαφορετικό επίπεδο (layer) 

του χάρτη του ΣΠΣ. Για τα περιπολικά μέσα του ΑΛΣ-

ΕΛ.ΑΚΤ που εκτελούν ελέγχους αλιείας να υπάρχει 

δυνατότητα εμφάνισής τους στο επίπεδο αυτό. Να 

προστεθεί πεδίο που θα συμπληρώνεται χειροκίνητα 

από τον Χ/ΚΠΑ και θα περιγράφει την κατάστασή τους 

(πχ. Επιχειρησιακό, σε ακινησία). Η συγκεκριμένη 

λειτουργικότητα αφορά μόνο στο Κεντρικό και όχι στα 

Περιφερειακά ΚΠΑ. 

ΝΑΙ   

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΝΑΙ   

4.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΝΑΙ   

4.1.1. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει το σύνολο του εξοπλισμού 

που ρητά απαιτείται, καθώς και οποιοδήποτε άλλον 

απαραίτητο εξοπλισμό / λογισμικό που θα υποστηρίξει 

την προτεινόμενη από αυτόν λύση και την 

ολοκλήρωση του περιγραφόμενου συστήματος, 

ΝΑΙ   



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



33 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων 

αδειών, ώστε να αποτελεί λύση «με το κλειδί στο χέρι 

(turn key solution)». 

4.1.2. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην εγκατάσταση των 

απαραίτητων στοιχείων του προσφερόμενου 

εξοπλισμού και στην υλοποίηση της προτεινόμενης 

αρχιτεκτονικής (όπως θα περιγράφεται στην Τεχνική 

Προσφορά), ενσωματώνοντας το νέο σύστημα στην 

υποδομή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-

Cloud της ΓΓΠΣΔΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις 

καθορισμένες πολιτικές για την εγκατάσταση νέου 

εξοπλισμού και την ασφάλεια του συστήματος και 

εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του 

προσφερόμενου εξοπλισμού και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

4.1.3. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει όλο το προσφερόμενο 

υλικό και λογισμικό και θα πραγματοποιήσει όλες τις 

απαραίτητες ρυθμίσεις. Επισημαίνεται ότι, ειδικά για 

το τμήμα του πληροφοριακού συστήματος που θα 

εγκατασταθεί στο G-Cloud, τα VMs θα διατεθούν από 

το Φορέα διαχείρισης του G-Cloud στον Ανάδοχο με 

προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα, το οποίο 

θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

4.1.4. Η σύνθεση του προσφερόμενου εξοπλισμού σε 

συνδυασμό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

διασύνδεσης θα διασφαλίζει την υψηλή 

διαθεσιμότητα και ποιότητα των προσφερόμενων 

δυνατοτήτων στους τελικούς χρήστες. 

ΝΑΙ   

4.1.5. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι 

καινούργιος και αμεταχείριστος. Η προσφορά του 

υποψήφιου Αναδόχου, θα πρέπει να περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις 

υπηρεσίες που αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο, με τον απαιτούμενο από τη 

διακήρυξη εξοπλισμό ή/και υπηρεσίες δεν είναι 

δυνατόν να καλυφθούν οι ζητούμενες τεχνικές και 

λειτουργικές απαιτήσεις στο σύνολό τους, τότε ο 

Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει δωρεάν επιπλέον 

εξοπλισμό της επιλογής του, υπό τη βασική 

προϋπόθεση ότι θα είναι απόλυτα συμβατός με τον 

αρχικά ζητούμενο και προσφερόμενο εξοπλισμό και 

απόλυτα προσαρμοσμένος στο σύστημα. Ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να προσφέρει επίσης δωρεάν όλο τον 

επιπλέον απαιτούμενο εξοπλισμό υποστήριξης, 

ΝΑΙ   
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σύνδεσης, προστασίας, αδειών χρήσης κ.λπ. για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης. 

4.2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΝΑΙ   

4.2.1. Η εγκατάσταση και η φιλοξενία του ΣΠΣ να γίνει στο 

Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ. 

Περιγραφή του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους 

G-Cloud, διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ, στη 

διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση  Ενιαίο Κυβερνητικό 

νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud) 

(https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/G-Cloud). 

ΝΑΙ   

4.2.2. Η αρχιτεκτονική του συστήματος (όπως θα 

περιλαμβάνεται στην Τεχνική Προσφορά) θα 

οριστικοποιηθεί στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής 

από κοινού με τον Φορέα και την ΓΓΠΣΔΔ. Σε κάθε 

περίπτωση για την επιτυχημένη φιλοξενία στο G-

Cloud, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα 

παρακάτω: 

α) Σε περίπτωση που κρίνεται ότι η χρήση του 

vmWareHighAvailabilty δεν επαρκεί για τις ανάγκες 

υψηλής διαθεσιμότητας του φιλοξενούμενου 

συστήματος και πρέπει να στηθεί κάποια τεχνολογία 

clustering, είναι απαραίτητο αυτή να είναι συμβατή με 

το περιβάλλον Νέφους και να μην εμποδίζει την 

ελεύθερη μετακίνηση των εικονικών μηχανών μεταξύ 

των φυσικών εξυπηρετητών του G-Cloud. Ομοίως για 

διατάξεις Υψηλής Απόδοσης. 

Β) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό για κάποια 

δομοστοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος να 

παραχθούν αντίγραφα ασφαλείας με την μέθοδο του 

Full VM Backup (π.χ. Βάσεις Δεδομένων), θα πρέπει οι 

υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς να παρέχουν και να 

παραμετροποιήσουν τους απαραίτητους Online 

Backup Agents για το Symantec Net backup που 

λειτουργεί στην υποδομή του G-cloud. 

ΝΑΙ   

4.2.3. Σε περίπτωση που απαιτηθούν πιστοποιητικά SSL για 

τη λειτουργία του συστήματος ή την επικοινωνία με 

τρίτα, θα πρέπει να προσφερθούν από τον Ανάδοχο 

ΝΑΙ   

4.2.4. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του ΣΠΣ θα 

εκμεταλλεύεται τις προσφερόμενες δυνατότητες και 

παροχές του Κυβερνητικού Νέφους, έτσι ώστε να είναι 

εφικτή η γρήγορη και εύκολη προσθήκη επιπλέον 

πόρων στο φιλοξενούμενο σύστημα (scale-up&scale-

out) για κάλυψη μελλοντικών επιχειρησιακών 

ΝΑΙ   

https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/G-Cloud
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αναγκών. 

4.2.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τον Φορέα 

με όλες τις απαραίτητες, συμβατές με την υποδομή G-

Cloud, άδειες λογισμικού (εφόσον απαιτούνται). 

ΝΑΙ   

4.2.6.  Ο υποψήφιος  Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει 

στην Τεχνική Προσφορά που θα καταθέσει την 

διαστασιολόγηση των αναγκών στις υποδομές G-

Cloud. Ειδικότερα να διαστασιολογηθούν οι 

απαιτούμενοι πόροι σε πυρήνες (cores), μνήμη (σε GB) 

και χωρητικότητα δίσκων (σε GB) τόσο για την έναρξη 

όσο και για την παραγωγική λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήματος για όλη τη διάρκεια 

εγγυημένης λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

4.3. ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ) 15   

4.3.1. Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική 

περιγραφή της σύνθεσης του προσφερόμενου 

συστήματος Η/Υ (μητρική κάρτα, επεξεργαστής, 

σκληρός δίσκος, μνήμη, τροφοδοτικό, κάρτα ήχου, 

κάρτα γραφικών, σύνολα θυρών επέκτασης, οθόνες, 

πληκτρολόγια, ποντίκια κλπ.), με αναφορά στις 

εμπορικές ονομασίες και το μοντέλο των επιμέρους 

στοιχείων αυτών. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.3.2. Ο προσφερόμενος σταθερός Η/Υ θα είναι σύγχρονης 

τεχνολογίας, καινούριος και αμεταχείριστος με χρόνο 

ανακοίνωσης μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.3.3. Επεξεργαστής 64bit: με επίδοση του CPU PassMark 

στo http://www.cpubenchmark.net τουλάχιστον 

12.000 (Low/MediumMarginError). Να αναφερθεί ο 

κατασκευαστής και το μοντέλο. Μεγαλύτερη τιμή από 

12.000 θα βαθμολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον 

Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης (κριτήριο 1.6.1). 

ΝΑΙ – 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜ

ΕΝΟ- ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

4.3.4. Η μητρική θα διαθέτει τουλάχιστον 1x systemfan, Clear 

CMOS, UEFI bios. Να αναφερθεί ο τύπος και το chipset 

της. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.3.5. Θα έχει τουλάχιστον μια θύρα PCI-Express 16x ή 

ταχύτερη. 
ΝΑΙ   

4.3.6. Θα αναφερθούν οι συνολικές και οι ελεύθερες θύρες 

επέκτασης (π.χ. PCI/PCI Express) της μητρικής κάρτας 

του προσφερόμενου Η/Υ. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
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4.3.7. Κύρια Μνήμη (RAM) χωρητικότητας. >=16GB   

4.3.7.1. Εγκατεστημένη Μνήμη RAM τύπου DDR4 ή νεότερη 

σε ένα (1) DIMM των 16 GB ή σε δύο (2) DIMMτων 8 

GB με τουλάχιστον δύο (2) ελεύθερες υποδοχές για 

μελλοντική προσθήκη μνήμης. 

ΝΑΙ   

4.3.7.2. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM τύπου DDR4 ή 

νεότερη. 
>=64GB   

4.3.7.3. Ελεύθερες υποδοχές στη μητρική κάρτα μετά την 

εγκατάσταση της προσφερόμενης μνήμης. 
2   

4.3.8. Σκληροί Δίσκοι 2   

4.3.8.1. Τύπος 1ου δίσκου: τεχνολογίας SSD SATA 3, Μ.2 ή 

νεότερος με ταχύτητα διαμεταγωγής τουλάχιστον 

500 MB/s (read/write). (τεμάχια) 

ΝΑΙ  – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

1 ΤΜΧ 

  

4.3.8.2. Συνολική χωρητικότητα 1ουδίσκου >=512GB   

4.3.8.3. Τύπος 2ου δίσκου: HDD, (τεμάχια) 1   

4.3.8.4. Συνολική χωρητικότητα 2ουδίσκου >= 1 ΤΒ   

4.3.8.5. Πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA3 ή πιο σύγχρονο 
ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.3.8.6.   Ταχύτητα περιστροφής δίσκων  >= 7.200rpm.   

4.3.9. Μονάδα ανάγνωσης εγγραφής DVD±RW . ΝΑΙ   

4.3.10. Κάρτα γραφικών με ανεξάρτητη μνήμη (όχι shared) >= 

2GB, επίδοση GPU PassMark 

http://www.videocardbenchmark.net τουλάχιστον 800 

και δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον 2 οθονών. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.3.10.1. Η μία έξοδος θα είναι ίδιου τύπου με μία θύρα 

της προσφερόμενης οθόνης ώστε να συνδέονται 

χωρίς την χρήση adaptor. 

ΝΑΙ   

4.3.10.2.   Η δεύτερη έξοδος θα είναι μία εκ των HDMI ή 

DisplayPort.   
ΝΑΙ   

4.3.11. Κάρτα δικτύου Gigabit Ethernet Adapter 100/1000 

Mbps με δυνατότητα network boot. 
ΝΑΙ   

4.3.12. Ενσωματωμένος Wireless LAN Adapter: Υποστήριξη 

πρωτοκόλλων ΙΕΕΕ 802.11 b/g/n ή πιο σύγχρονο 
ΝΑΙ   

4.3.13. Ελάχιστος συνολικός αριθμός θυρών USB 2.0 και 3.0 ή 

νεότερη  
>= 6   
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4.3.13.1. Ενσωματωμένες θύρες USB 3.0 ή 3.1 >= 2   

4.3.14.  Κάρτα ή κύκλωμα ήχου. ΝΑΙ   

4.3.15.  Οθόνη τεχνολογίας LCD/LED ή νεότερη. Θα έχει 

είσοδο τουλάχιστον DVI-D (ψηφιακό) και HDMI. 

Χρόνος απόκρισης 5ms ή λιγότερο. Θα διαθέτει 

ενσωματωμένα ηχεία. Να φέρει σήμανση CE, FCC. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.3.15.1.    Μέγεθος διαγωνίου. >= 23,8 inches   

4.3.15.2.    Φυσική ανάλυση  
>= 2560x1440 

pixels 
  

4.3.15.3.    Η αναλογία οθόνης θα είναι 16:10 ή 16:9 
ΝΑΙ– ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.3.15.4. Θα διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες σύνδεσης εκ 

των οποίων τουλάχιστον η μία να είναι ίδιου τύπου 

με μία έξοδο της κάρτας γραφικών του 

προσφερόμενου σταθερού επιτραπέζιου 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε να συνδέονται χωρίς 

την χρήση μετατροπέα (adaptοr). 

ΝΑΙ   

4.3.15.5.   Ένα (01) καλώδιο σύνδεσης οθόνης με τον 

προσφερόμενο σταθερό επιτραπέζιο ηλεκτρονικό 

υπολογιστή χωρίς την χρήση adaptοr. 

ΝΑΙ   

4.3.16. Λοιπά μέρη ΝΑΙ   

4.3.16.1. Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY με μόνιμη 

αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων ( 

>= 101 χαρακτήρων). Τύπος σύνδεσης USB. 

ΝΑΙ   

4.3.16.2. Ποντίκι τύπου optical ή laser, δύο πλήκτρων με 

τροχό, κατάλληλο για δεξιόχειρες και 

αριστερόχειρες. Τύπος σύνδεσης USB. 

ΝΑΙ   

4.3.16.3. Τροφοδοτικό επαρκούς ισχύος. Θα αναφερθεί η 

ισχύς. 

ΝΑΙ– ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.3.16.4. Κάμερα web με ενσωματωμένο μικρόφωνο, 

ανάλυσης τουλάχιστον FullHD, αυτόνομη (σύνδεση 

μέσω θύρας USB). 

NAI   

4.3.17. Οι σταθεροί υπολογιστές θα διαθέτουν λειτουργικό 

σύστημα σε παραθυρικό περιβάλλον. 
ΝΑΙ   

4.3.17.1. Θα χρησιμοποιεί την Ελληνική γλώσσα.  ΝΑΙ   

4.3.17.2. Θα είναι πλήρως συμβατό με τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό. 
ΝΑΙ   
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4.3.17.3. Θα υποστηρίζει την εγκατάσταση σε περιβάλλον 

δικτυακών ομάδων και τομέων (workgroup και 

domain) 

ΝΑΙ   

4.3.17.4. Θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες 

άδειες χωρίς χρονικούς περιορισμούς 

(timelimitations) και θα είναι η τελευταία τρέχουσα 

έκδοση. 

ΝΑΙ   

4.3.17.5. Δεν θα απαιτεί νέα ή/και ειδική εκπαίδευση των 

χρηστών σε σχέση με τα πακέτα εφαρμογών-

λειτουργικών συστημάτων που ήδη 

χρησιμοποιούνται στον Φορέα (ενδεικτικά 

αναφέρονται ελληνικές επαγγελματικές εκδόσεις 

Microsoft Windows 7, 10). 

ΝΑΙ   

4.3.18. Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου ΝΑΙ   

4.3.18.1. Οι προσφερόμενοι σταθμοί εργασίας θα έχουν 

εγκατεστημένο λογισμικό αυτοματισμού γραφείου. 
ΝΑΙ   

4.3.18.2. Το λογισμικό θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 

επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή λογιστικών 

φύλλων και λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης 

παρουσιάσεων. 

ΝΑΙ   

4.3.18.3. Η ανακοίνωση της έκδοσής του θα έχει γίνει την 

τελευταία τριετία από την ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς. 

ΝΑΙ– ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.3.18.4. Θα είναι πλήρως συμβατό με το προσφερόμενο 

λειτουργικό σύστημα. 
ΝΑΙ   

4.3.18.5. Θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες 

άδειες χωρίς χρονικούς περιορισμούς 

(timelimitations). 

ΝΑΙ   

4.3.18.6. Θα διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο γραφικό 

περιβάλλον εργασίας σε όλες τις επιμέρους 

εφαρμογές του και να υπάρχει επίσημη υποστήριξη 

του κατασκευαστή για ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

4.3.18.7. Θα υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα 

κατά την συγγραφή κειμένου. Θα πρέπει να 

παρέχονται ενιαίες συνιστώσες ορθογραφικού 

ελέγχου, ελέγχου συλλαβισμού και θησαυρού 

συνωνύμων όρων για την ελληνική γλώσσα οι οποίες 

να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις 

επιμέρους εφαρμογές του λογισμικού. 

ΝΑΙ   



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



39 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

4.3.18.8. Δεν θα απαιτεί νέα ή / και ειδική εκπαίδευση των 

χρηστών σε σχέση με τα πακέτα εφαρμογών 

αυτοματισμού γραφείου που ήδη χρησιμοποιούνται 

στον Φορέα (ενδεικτικά Microsoft Office ) 

ΝΑΙ   

4.3.18.9.    Λοιπές απαιτήσεις λογισμικού ΝΑΙ   

4.3.18.9.1. Εγκατεστημένο λογισμικό εγγραφής CD & DVD 

σε κάθε σταθερό υπολογιστή, το οποίο να 

συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες άδειες 

χωρίς χρονικούς περιορισμούς 

(timelimitations). 

ΝΑΙ   

4.3.18.9.2. Εγκατεστημένο Λογισμικό προστασίας από ιούς 

σε κάθε σταθερό υπολογιστή, με δυνατότητα 

αυτόματης ανανέωσης μέσω διαδικτύου 

συνοδευόμενο από άδεια χρήσης (ή 

ανανεώσεις αδειών) για όλη τη διάρκεια 

εγγυημένης λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

4.3.18.9.2.1. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό μόνο λογισμικό 

προστασίας από ιούς το οποίο παρέχεται από 

το λειτουργικό σύστημα. 

ΝΑΙ   

4.4. ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ) 10   

4.4.1. Nα αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και η 

αναλυτική σύνθεση. 

ΝΑΙ– ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.4.2. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι 

σύγχρονος (καινούριος και αμεταχείριστος) με χρόνο 

ανακοίνωσης μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς. 

ΝΑΙ– ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.4.3. Ένδειξη ενεργειακής απόδοσης «EnergyStar» ή άλλης 

ισότιμης σύμφωνα με  Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Δ6/Β/14826/2008 (ΦΕΚ 1122Β/17-06-2008). 

ΝΑΙ   

4.4.4. Θα αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης. Θα 

διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες 

θύρες/πρωτόκολλα διασύνδεσης: Bluetooth, USB 3.1, 

Wi-Fi, HDMΙ. 

ΝΑΙ– ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.4.5. Θα διαθέτουν θύρα υπερύθρων (IR) και έξοδο VGA. 

Είναι αποδεκτή και η παροχή τους μέσω κατάλληλων 

μετατροπέων. 

ΝΑΙ   

4.4.6. Θα περιγραφεί ο τύπος και η αρχιτεκτονική του 

επεξεργαστή (CPU) και ο αριθμός πυρήνων του. 

ΝΑΙ– ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
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4.4.6.1. Επεξεργαστής 64bit με επίδοση CPU PassMark στο 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.htm

l τουλάχιστον 9.000. Να αναφερθεί ο 

κατασκευαστής και το μοντέλο. Μεγαλύτερη τιμή 

από 9.000 θα βαθμολογηθεί θετικά σύμφωνα με 

τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. (κριτήριο 

1.6.2).  

 

ΝΑΙ–  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜ

ΕΝΟ –ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

4.4.7. Η μητρική θα διαθέτει τουλάχιστον Clear CMOS, UEFI 

bios. Να αναφερθεί ο τύπος και το chipset της. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.4.7.1. Mνήμη RAM τύπου DDR4 ή νεότερη >=16GB   

4.4.7.2. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM τύπου DDR4 

ή νεότερη. 
>=64GB   

4.4.7.3. Ελεύθερες υποδοχές στη μητρική κάρτα μετά την 

εγκατάσταση της προσφερόμενης μνήμης. 
>=1   

4.4.8. Σκληρός δίσκος τεχνολογίας SSD SATA 3 ή 

νεότερος/ανώτερος με ταχύτητα διαμεταγωγής 

τουλάχιστον 500 MB/s (read/write). (τεμάχια) 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

>=1 ΤΜΧ 

  

4.4.8.1. Συνολική χωρητικότητα  >=512GB   

4.4.8.2. Πρωτόκολλο επικοινωνίας SATA3 ή πιο σύγχρονο ΝΑΙ   

4.4.9. Κάρτα γραφικών με ανεξάρτητη μνήμη (όχι shared) 

>= 2GB, επίδοση GPU PassMark 

http://www.videocardbenchmark.net τουλάχιστον 

1000. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.4.10. Κάρταδικτύου Gigabit Ethernet Adapter 100/1000 

Mbps  
ΝΑΙ   

4.4.11. Ενσωματωμένος Wireless LAN Adapter: Υποστήριξη 

πρωτοκόλλων ΙΕΕΕ 802.11 b/g/n ή πιο σύγχρονο. 
ΝΑΙ   

4.4.12. Συνολικός αριθμός θυρών USB 2.0 και 3.0 ή νεότερη. >=3   

4.4.12.1. Ενσωματωμένες θύρες USB 3.0 ή 3.1 >=1   

4.4.13. Κύκλωμα ήχου ΝΑΙ   

4.4.14. Οθόνη ανάλυσης τουλάχιστον FullHD, LCDIPSpanel, 

LED-backlit. Θα διαθέτει ενσωματωμένα 

στερεοφωνικά ηχεία, κάμερα και μικρόφωνο. Να 

φέρει σήμανση CE, FCC. 

ΝΑΙ   

4.4.14.1. Μέγεθος διαγωνίου >= 15,6 inches.   
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4.4.14.2. Φυσική ανάλυση  
>= 1920 x 1080 

pixels 
  

4.4.15.   Λοιπά μέρη ΝΑΙ   

4.4.15.1. Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο τύπου QWERTY με 

μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών 

χαρακτήρων ( >= 101 χαρακτήρων) και 

ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.  

ΝΑΙ   

4.4.15.2. Ποντίκι τύπου optical ή laser, δύο πλήκτρων με 

τροχό, κατάλληλο για δεξιόχειρες και 

αριστερόχειρες. Τύπος σύνδεσης USB. 

ΝΑΙ   

4.4.15.3. Οι φορητοί υπολογιστές θα διαθέτουν 

λειτουργικό σύστημα σε παραθυρικό περιβάλλον. 
ΝΑΙ   

4.4.15.3.1. Θα χρησιμοποιεί την Ελληνική γλώσσα.  ΝΑΙ   

4.4.15.3.2. Θα είναι πλήρως συμβατό με τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό. 
ΝΑΙ   

4.4.15.3.3. Θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες 

άδειες χωρίς χρονικούς περιορισμούς 

(timelimitations) και θα είναι η τελευταία 

τρέχουσα έκδοση. 

ΝΑΙ   

4.4.15.3.4. Δεν θα απαιτεί νέα ή/και ειδική εκπαίδευση 

των χρηστών σε σχέση με τα πακέτα 

εφαρμογών-λειτουργικών συστημάτων που 

ήδη χρησιμοποιούνται στον Φορέα 

(ενδεικτικά αναφέρονται ελληνικές 

επαγγελματικές εκδόσεις Microsoft Windows 

7, 10). 

ΝΑΙ   

4.4.15.3.5. Ο χρόνος κυκλοφορίας των φορητών 

υπολογιστών να είναι μικρότερος από ένα 

(01) έτος πριν από την ημερομηνία 

κατάθεσης προσφοράς. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.4.16.    Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου ΝΑΙ   

4.4.16.1. Οι προσφερόμενοι φορητοί υπολογιστές θα 

έχουν εγκατεστημένο λογισμικό αυτοματισμού 

γραφείου. 

ΝΑΙ   

4.4.16.2. Το λογισμικό θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 

επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή λογιστικών 

φύλλων και λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης 

παρουσιάσεων. 

ΝΑΙ   
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4.4.16.3. Η ανακοίνωση της έκδοσής του θα έχει γίνει την 

τελευταία τριετία από την ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς. Θα είναι πλήρως συμβατό με το 

προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.4.16.4.  Θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες 

άδειες χωρίς χρονικούς περιορισμούς 

(timelimitations). 

ΝΑΙ   

4.4.16.5. Θα διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο γραφικό 

περιβάλλον εργασίας σε όλες τις επιμέρους 

εφαρμογές του και να υπάρχει επίσημη υποστήριξη 

του κατασκευαστή για ελληνική γλώσσα. 

ΝΑΙ   

4.4.16.6. Θα υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα 

κατά την συγγραφή κειμένου. Θα πρέπει να 

παρέχονται ενιαίες συνιστώσες ορθογραφικού 

ελέγχου, ελέγχου συλλαβισμού και θησαυρού 

συνωνύμων όρων για την ελληνική γλώσσα οι 

οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες 

τις επιμέρους εφαρμογές του λογισμικού. 

ΝΑΙ   

4.4.16.7. Θα μπορεί να δέχεται ενημερώσεις μέσω 

ενεργού καταλόγου. 
ΝΑΙ   

4.4.16.8. Δεν θα απαιτεί νέα ή / και ειδική εκπαίδευση 

των χρηστών σε σχέση με τα πακέτα εφαρμογών 

αυτοματισμού γραφείου που ήδη 

χρησιμοποιούνται στον Φορέα (ενδεικτικά 

Microsoft Office ) 

ΝΑΙ   

4.4.17. Πολύμπριζο ασφαλείας σούκο 4 θέσεων (τεμάχια) ΝΑΙ   

4.4.17.1. Διακόπτης ΟΝ-OFF ΝΑΙ   

4.4.17.2. Λυχνία λειτουργίας ΝΑΙ   

4.4.17.3. Καλώδιο τροφοδοσίας μήκους τουλάχιστον 2 

μέτρων με πρίζα τύπου σούκο. 
ΝΑΙ   

4.4.18. Τσάντα μεταφοράς φορητού υπολογιστή ΝΑΙ   

4.4.19. Καλώδιο HDMI ΝΑΙ   

4.4.19.1. Καλώδιο HDMI – 2 μέτρων  (10 τεμάχια) ΝΑΙ   

4.4.19.2. Καλώδιο HDMI – 10 μέτρων (10 τεμάχια) ΝΑΙ   

4.5. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 5   

4.5.1. Τεχνολογία Laser Έγχρωμης Εκτύπωσης ΝΑΙ   
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4.5.2. Λειτουργίες: Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ ΝΑΙ   

4.5.3. Τύποι διασύνδεσης: Ενσύρματη 

Δικτυακή(Πρωτόκολλο ΤCP/IP), USB 2.0 (με καλώδιο 

USB για την σύνδεση με τον υπολογιστή), 10 / 100 

BaseTx, Wireless 802.11b/g/n. 

ΝΑΙ   

4.5.4. Οθόνη ενδείξεων LCD. ΝΑΙ   

4.5.4.1. Οι ρυθμίσεις της συσκευής να γίνονται από πίνακα 

ελέγχου στο εμπρόσθιο μέρος της. 
ΝΑΙ   

4.5.5. Αυτόματος τροφοδότης Χαρτιών με δυνατότητα 

τροφοδοσίας 50 φύλλων τουλάχιστον 
ΝΑΙ   

4.5.5.1. Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιών κατ’ ελάχιστον 

Α4. 
ΝΑΙ   

4.5.6. Χαρακτηριστικά Σάρωσης: Ανάλυση τουλάχιστον 

4800 x 4800 dpi 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.5.6.1. Προορισμοί Σάρωσης: PC, USB ΝΑΙ   

4.5.6.2. Αυτόματη σάρωση διπλής όψης ΝΑΙ   

4.5.6.3. Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων τουλάχιστον tiff, 

jpeg, pdf. 
ΝΑΙ   

4.5.6.4. Υποστήριξη αποστολής του αποτελέσματος 

σάρωσης μέσω δικτύου σε Η/Υ. 
ΝΑΙ   

4.5.7. Χαρακτηριστικά Εκτύπωσης: Ανάλυση τουλάχιστον 

2400 x 600 dpi. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 
  

4.5.7.1. Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης ασπρόμαυρης 

σελίδας. 
≤14 sec   

4.5.7.2. Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης έγχρωμης σελίδας. ≤26sec   

4.5.7.3. Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη). 18 σελίδες/λεπτό   

4.5.7.4. Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη). 4 σελίδες/λεπτό   

4.5.7.5. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης σελίδας Α4. NAI   

4.5.7.6. Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών: έως 20.000 

σελίδες 
ΝΑΙ   

4.5.8. Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα:Windows  10 

(32/64 bit) 
NAI   

4.5.9. Χωρητικότητα υποδοχέα (tray) χαρτιού >=250 φύλλα   

4.5.10. Πλήρη σετ toner (επιπλέον αυτού που διατίθεται από >=5   
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τον κατασκευαστή) για κάθε πολυμηχάνημα 

4.6. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 10   

4.6.1. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

4.6.2. Οθόνη ενδείξεων   LCD ΝΑΙ   

4.6.3. Προγραμματιζόμενα πλήκτρα άμεσης επιλογής ΝΑΙ   

4.6.4. Πλήκτρα   ειδικών λειτουργιών όπως flash, έντασης 

ήχου κ.λπ. 
ΝΑΙ   

4.6.5. Ανοιχτή συνομιλία ΝΑΙ   

4.6.6. Μνήμη >=50 θέσεις   

4.6.7. Αναγνώριση κλήσης ΝΑΙ   

4.6.8. Ενσύρματο headset που συνδέεται με την 

τηλεφωνική συσκευή 
ΝΑΙ   

4.7. Καταγραφικό κλήσεων (τεμάχιο) 1   

4.7.1. Κανάλια εγγραφής (αριθμός γραμμών) >=4   

4.7.2. Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος ΝΑΙ   

4.7.3. Ώρες καταγραφής συνομιλιών στον ενσωματωμένο 

δίσκο 
>=10.000   

4.7.4. Καταγραφή σε αρχεία ΜΡ3/WAV ΝΑΙ   

4.7.5. Σύνδεση με Η/Υ μέσω USB και διαχείριση μέσω 

κατάλληλου λογισμικού, από όπου θα γίνεται πλήρης 

αναζήτηση των καταγραφών με κριτήρια όπως 

ημερομηνία, αριθμός τηλεφώνου κλπ. 

ΝΑΙ   

4.7.6. Εύκολη εξαγωγή των αρχείων που αντιστοιχούν σε 

επιλεγμένες καταγραφές. 
ΝΑΙ   

4.7.7. Ενσωματωμένη δυνατότητα backup. NAI   

4.8. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΟ) 1   

4.8.1. Εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους Α6 και προαιρετικά σε 

Α7 
ΝΑΙ   

4.8.2. Υποστηριζόμενος τύπος χαρτιού: Απλό φωτοτυπικού 

80 g/m2 έως και φωτογραφικό 300g/m2 
NAI   

4.8.3. Είναι αποδεκτή οποιαδήποτε τεχνολογία εκτύπωσης 

(πχ laser/inkject) και τύπος μηχανήματος (πχ. 

Πολυμηχάνημα, επιτραπέζιος εκτυπωτής, φορητός 

ΝΑΙ   
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εκτυπωτής)   

4.8.4. Πλήρη σετ αναλωσίμων (επιπλέον αυτού που 

διατίθεται από τον κατασκευαστή) 
>=5   

4.9. ΚΑΡΕΚΛΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ) 5   

4.9.1. Βαρέως τύπου για εντατική και πολύωρη χρήση 

(24/7) 
ΝΑΙ   

4.9.2. Ψηλή πλάτη με ενσωματωμένο προσκέφαλο ΝΑΙ   

4.9.3. Ρυθμιζόμενα μπράτσα, πλάτη και ύψος ΝΑΙ   

4.9.4. Βάση από αλουμίνιο ΝΑΙ   

5. Μελέτη εφαρμογής    

5.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη φάση 1 υλοποίησης του 

ΣΠΣ στην εκπόνηση και υποβολή μελέτης εφαρμογής, 

σύμφωνα με τους χρόνους που παρατίθενται στο 

Κεφάλαιο 6 του παρόντος. Για το σκοπό αυτό, μετά την 

υπογραφή της Σύμβασης, θα πραγματοποιούνται τακτικές 

συσκέψεις με την Αναθέτουσα Αρχή. Η μελέτη να 

ενημερώνεται στο τέλος των φάσεων 2 και 4 με ευθύνη και 

μέριμνα του Αναδόχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Φορέα, ώστε να αποτυπώνει τυχόν επικαιροποιημένα 

θέματα υλοποίησης του έργου. Στη μελέτη θα 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: 

ΝΑΙ   

5.1.1. Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων ΝΑΙ   

5.1.2. Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης (για το σύνολο του 

συστήματος που υποστηρίζει τις ψηφιακές 

υπηρεσίες). 

ΝΑΙ   

5.1.3. Σχέδιο Διαλειτουργικότητας – Συστήματα που θα 

διασυνδεθούν με το ΣΠΣ. 
ΝΑΙ   

5.1.4. Τεκμηρίωση προσφερόμενου εξοπλισμού και πλάνο 

εγκατάστασής του 
ΝΑΙ   

5.1.5. Μελέτη ασφάλειας πληροφοριακού συστήματος ΝΑΙ   

5.1.6. Μελέτη ταξινόμησης δεδομένων (data classification) 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν. 

4727/2020. 

ΝΑΙ   

5.1.7. Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία 

δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 

2016/679. 

ΝΑΙ   



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



46 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.1.8. Μεθοδολογία και σενάρια δοκιμών ελέγχου τα οποία 

να καλύπτουν την πλήρη λειτουργικότητα του 

συνόλου του συστήματος, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στις λειτουργίες της παραγράφου 3.2. 

ΝΑΙ   

5.1.9. Αναλυτικό πλάνο Εκπαίδευσης ΝΑΙ   

5.1.10. Σχεδιασμός υποστήριξης έναρξης λειτουργίας 

(δοκιμαστική λειτουργία, σχέδιο τεχνικής 

υποστήριξης και συντήρησης) 

ΝΑΙ   

5.1.11. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ΝΑΙ   

5.1.12. Σχέδιο/Περιγραφή διαδικασιών μετάπτωσης 

δεδομένων στο νέο σύστημα. 
ΝΑΙ   

5.1.13. Πλήρες πρόγραμμα και περιγραφή εργασιών 

προληπτικής συντήρησης. 
ΝΑΙ   

5.2. Η έγκριση της εν λόγω μελέτης από τα αρμόδια όργανα 

του Υ.ΝΑ.Ν.Π. αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των 

εργασιών υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο. Στην 

περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις από πλευράς της 

Αναθέτουσας Αρχής επί της υποβληθείσας μελέτης, οι 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να 

ακολουθούν τους χρόνους που παρατίθενται στην παρ. 

6.2.1.1. 

ΝΑΙ   

5.3. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

(Ε.Π.Π.Ε.). 
ΝΑΙ   

5.3.1. Από την Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτηθεί Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.). 

Οι αρμοδιότητες και η σύνθεση της εν λόγω 

Επιτροπής θα καθορισθούν με την Απόφαση 

συγκρότησής της και θα συνίστανται κατ’ ελάχιστον 

στα εξής:  

(α) εισήγηση προς την Επισπεύδουσα Υπηρεσία  της 

Αναθέτουσας Αρχής για την έγκριση της μελέτης 

εφαρμογής του συστήματος. 

(β) αξιολόγηση της προόδου των εργασιών του 

Αναδόχου και εν γένει την παρακολούθηση της 

υλοποίησης και ορθής εκτέλεσης των απαιτήσεων 

της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, η οποία θα 

καταρτιστεί μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναδόχου,  

(γ) παρακολούθηση  τήρησης του 

ΝΑΙ   



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



47 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

χρονοδιαγράμματος, 

(δ) γνωμοδότηση επί οποιουδήποτε τεχνικού 

ζητήματος προκύψει κατά την υλοποίηση της 

προμήθειας, μεταξύ άλλων και επί ζητημάτων τυχόν 

τροποποίησης – επικαιροποίησης των συμβατικών 

ειδών,   

(ε) στην οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης (μέσα στον καθοριζόμενο από αυτή 

χρόνο), της διακήρυξης, καθώς και τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

5.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΑΙ   

5.4.1. Το έργο να εγκατασταθεί και παραδοθεί σε πλήρη 

λειτουργία εντός δώδεκα (12) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τους χρόνους 

που παρατίθενται στην Παρ. 6.1 (Χρονοδιάγραμμα 

Έργου). 

ΝΑΙ   

5.4.2. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του ΑΛΣ-

ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Λιμένας Πειραιώς). 
ΝΑΙ   

5.4.3. Ο Ανάδοχος να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε 

πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου 

εξοπλισμού και λογισμικού σε χώρους που θα του 

υποδεικνύει το ΥΝΑΝΠ. Οι εργασίες να λαμβάνουν 

χώρα υπό συνθήκες τήρησης υψηλής ασφάλειας και 

εμπιστευτικότητας. 

ΝΑΙ   

5.4.4. Ο Ανάδοχος στα σημεία υλοποίησης του έργου 

υποχρεούται: 

-Να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται 

σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου. 

-Να εκτελέσει οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτείται 

προκειμένου να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη 

καλή λειτουργία το σύνολο του ΣΠΣ. 

-Να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Φορέα για 

την ένταξη του νέου εξοπλισμού στην υφιστάμενη 

υποδομή. 

-Να συνεργασθεί με τους υπευθύνους της ΓΓΠΣΔΔ 

όπου αυτό απαιτηθεί για τη φιλοξενία του 

συστήματος στην υποδομή του G-Cloud. 

ΝΑΙ   

5.4.5. Το αργότερο κατά τη διάρκεια της Φάσης 4, ο 

Ανάδοχος να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 

εξής: 

ΝΑΙ   
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5.4.5.1. Τον πηγαίο κώδικα υλοποίησης της εφαρμογής, 

μέσω του οποίου θα παρέχεται η δυνατότητα στο 

χρήστη παραμετροποίησης, τροποποίησης ή 

επέκτασης αυτού ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία 

απαίτηση αδείας ή περιορισμού σε επίπεδο 

λογισμικού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο 

Άρθρο 88 του Ν. 4727/2020, εκτός των 

περιπτώσεων που αφορούν σε εφαρμογές που δεν 

θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της σύμβασης του 

παρόντος έργου ή/και καλύπτονται από 

υφιστάμενα πνευματικά δικαιώματα. 

ΝΑΙ   

5.4.5.2. Τεκμηρίωση του συνόλου του συστήματος, 

αναλυτική περιγραφή της Βάσης Δεδομένων και 

των επιμέρους εφαρμογών που απαρτίζουν το ΣΠΣ. 

ΝΑΙ   

5.4.5.3. Μελέτη εκτίμησης τρωτότητας του συστήματος 

(Vulnerability Assessment), όπως αυτή θα έχει 

επικαιροποιηθεί μετά τη διενέργεια των δοκιμών. 

ΝΑΙ   

5.4.5.4. Αναλυτική τεκμηρίωση της διεπαφής (API), που 

παρέχει το σύστημα για την επικοινωνία με άλλα 

συστήματα, με πλήρη κατάλογο όλων των μεθόδων 

της διεπαφής και αναλυτικά παραδείγματα χρήσης 

αυτών. 

ΝΑΙ   

5.4.5.5. Παραγωγικό, staging & development περιβάλλον, 

σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρ. 2.1.11. 
ΝΑΙ   

5.4.5.6. Όλα τα εργαλεία με τις κατάλληλες άδειες για 

τυχόν επεμβάσεις (πχ προσθήκη νέων λειτουργιών, 

διόρθωση λειτουργικότητας λόγω νέων αναγκών 

κοκ) στο υπάρχον σύστημα ανάπτυξης από τα 

στελέχη του Φορέα καθώς και αναλυτικό workflow 

για εύκολο deployment αρχικά στο 

περιβάλλονstaging προς έλεγχο και από εκεί στην 

παραγωγή. 

ΝΑΙ   

5.4.5.7. Τεχνικά εγχειρίδια του συστήματος (system 

manuals) και των εργαλείων διαχείρισης, 

λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας (operation 

manuals) και υποστήριξης χρηστών (user manuals). 

Τα εγχειρίδια λειτουργίας και υποστήριξης χρηστών 

απαιτείται να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική 

γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια των επιμέρους 

κατασκευαστών και το λοιπό τεκμηριωτικό υλικό 

δύναται να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην 

Αγγλική γλώσσα. 

ΝΑΙ   
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5.4.5.8. Αναφορά δοκιμών ελέγχου του συστήματος. ΝΑΙ   

5.4.5.9. Εκτός των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση, στα 

παραδοτέα περιλαμβάνονται και όλα τα 

αναφερόμενα στο παρόν τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών. 

ΝΑΙ   

5.4.5.10. Τα παραδοτέα θα δίνονται σε έντυπη (όπου 

εφαρμόζεται) και ηλεκτρονική μορφή σε 

τυποποιημένο μορφότυπο - format που θα είναι 

πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο. 

ΝΑΙ   

5.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    

5.5.1. Κατά τη φάση 3 του έργου (μετά την ολοκλήρωση της 

ανάπτυξης του ΣΠΣ), με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη 

του αναδόχου να ξεκινήσει η παροχή των υπηρεσιών 

εκπαίδευσης σε στελέχη του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σε χώρους 

του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η εκπαίδευση θα έχει ανά ημέρα 

μέχρι έξι (06) ώρες διδασκαλίας, σε τμήματα τα 

οποία δεν θα υπερβαίνουν τα δέκα (10) άτομα ανά 

τμήμα. 

ΝΑΙ   

5.5.2. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

αφορούν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε 

επίπεδο χρήστη, σε επίπεδο διαχειριστή και σε 

επίπεδο τεχνικής υποστήριξης του συστήματος. 

ΝΑΙ   

5.5.3. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι, για την εκπαίδευση 

επιπέδου χρηστών και διαχειριστών, θα 

χρησιμοποιηθεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του 

Αναδόχου, εκπαιδευτική πλατφόρμα του 

συστήματος, η λειτουργικότητα της οποίας θα είναι 

πανομοιότυπη με το παραγωγικό περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

5.5.4. Θα εκπαιδευτούν μέχρι δέκα (10) χρήστες του 

συστήματος, μέχρι πέντε (5) διαχειριστές του 

συστήματος και μέχρι πέντε (5) διαχειριστές τεχνικής 

υποστήριξης. Η εκπαίδευση των χρηστών και των 

διαχειριστών τεχνικής υποστήριξης θα έχει διάρκεια 

τουλάχιστον τριών (3) ημερών και των διαχειριστών 

του συστήματος τουλάχιστον πέντε (5) ημερών και 

θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως, 

κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με την 

Επισπεύδουσα Υπηρεσία. 

ΝΑΙ   

5.5.5. Θα εκπαιδευτούν μέχρι ογδόντα (80) χρήστες 

περιφερειακών υπηρεσιών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω 

πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως 

ΝΑΙ   
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εκπαίδευσης, η οποία θα διατεθεί από τον ανάδοχο,  

σε διαδικτυακά τμήματα με μέγιστο αριθμό 

συμμετεχόντων τα είκοσι (20) άτομα και διάρκεια 

μιας (01) ημέρας. Η εν λόγω εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση θα καταγραφεί και θα διατεθεί υπό τη 

μορφή Video στην Αναθέτουσα Αρχή. 

5.5.6. Κατά τη φάση της παροχής των υπηρεσιών 

εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει για κάθε 

θεματική ενότητα να μεριμνήσει για την ύπαρξη 

αριθμού εγχειριδίων εκπαιδευτικού υλικού καθώς 

και κατάλληλο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί 

από τους εκπαιδευτές, αντίστοιχου με τον αριθμό 

των προς εκπαίδευση στελεχών. Επισημαίνεται ότι, 

είναι στη ευχέρεια του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. η τροποποίηση 

του προγράμματος εκπαίδευσης, με πιθανή 

δημιουργία νέων αντικειμένων, χωρίς μεταβολή του 

συνολικού χρόνου εκπαίδευσης.  

ΝΑΙ   

5.5.7. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος να 

χορηγήσει σε κάθε εκπαιδευόμενο κατάλληλα 

πιστοποιητικά ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης. 

ΝΑΙ   

5.5.8. Η τεχνική προσφορά να περιλαμβάνει προτεινόμενο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης με συνοπτική περιγραφή 

της διάρθρωσης της εκπαίδευσης και των θεματικών 

ενοτήτων, το οποίο θα επικαιροποιηθεί και θα 

αναλυθεί περαιτέρω στη φάση 1, ενώ θα 

οριστικοποιηθεί πριν την έναρξή της (φάση 3). 

ΝΑΙ   

5.5.9. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί και θα 

χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο, να παραδοθεί 

στον Φορέα. Πέραν του κατάλληλου αριθμού 

έντυπων εγχειριδίων ανά κατηγορία 

εκπαιδευόμενων, αυτά θα παραδοθούν και σε 

ψηφιακή μορφή. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθεί και 

θα παραδοθεί οπτικοακουστικό υλικό καταγραφής 

οθόνης βήμα-βήμα εκτέλεσης σεναρίων χρήσης, τα 

οποία θα περιληφθούν στη Μελέτη Εφαρμογής, για 

την περαιτέρω εκπαίδευση χρηστών. 

ΝΑΙ   

5.6. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΙ   

5.6.1. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, και 

σύμφωνα με την παρ.6.2.1.4  να υπάρξει 

υποχρεωτική περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του 

συστήματος, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών 

(φάση 4). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο 

ΝΑΙ   
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Ανάδοχος υποχρεούται, σε συνεργασία με την 

Αναθέτουσα Αρχή και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του 

ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., να προβεί, με μέριμνα, ευθύνη και 

δαπάνη του, στην εκτέλεση τελικών δοκιμών 

ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής. Οι εν λόγω δοκιμές 

έχουν ως στόχο να διαπιστωθεί η απόλυτα εύρυθμη 

λειτουργία του ΣΠΣ. 

5.7. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΝΑΙ   

5.7.1. Εγγυημένη Λειτουργία ΝΑΙ   

5.7.1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση 

διασφάλισης της εγγυημένης λειτουργίας του 

συνόλου του προσφερόμενου συστήματος 

(εξοπλισμού και λογισμικού) για χρονική περίοδο 

που θα αναφέρεται ρητά στην τεχνική προσφορά 

του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι 

(06) ετών. Σε περίπτωση που προσφερθεί περίοδος 

εγγυημένης λειτουργίας άνω των 6 ετών, θα 

βαθμολογηθεί θετικά σύμφωνα με τον Πίνακα 

Κριτηρίων Αξιολόγησης. Κατά τη χρονική αυτή 

περίοδο, η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του 

συστήματος θα προσφερθεί χωρίς κανένα κόστος 

για το ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη μορφή εγγυημένης 

λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης - τεχνικής 

υποστήριξης τόσο για το υλικό (hardware) όσο και 

για το λογισμικό (software). Η ανωτέρω χρονική 

περίοδος αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας 

έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής του έργου. 

ΝΑΙ – ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜ

ΕΝΟ 

  

5.7.1.2. Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του 

εξοπλισμού καλύπτει την πλήρη αποκατάσταση 

κάθε βλάβης ή / και ανωμαλίας που δεν οφείλεται 

σε κακή χρήση του από το προσωπικό της 

Αναθέτουσας Αρχής ή σε εξωτερικούς 

αστάθμητους παράγοντες (σεισμούς, πλημμύρες 

κ.λπ.). Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις 

υλικά και ανταλλακτικά θα βαρύνουν αποκλειστικά 

τον Ανάδοχο. Τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη 

των μονάδων (δίσκοι, κλπ.) δεν θεωρούνται 

αναλώσιμα υλικά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 

αντικατάσταση κάθε μονάδας εξοπλισμού ή 

τμήματος αυτής, όταν η επισκευή τους δεν είναι 

τεχνικά εφικτή. Στην περίπτωση αυτή, τα 

ΝΑΙ   
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ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν θα είναι 

καινούρια και αμεταχείριστα ενώ τα προς 

αντικατάσταση εξαρτήματα θα επιστρέφονται στον 

Ανάδοχο μετά την αντικατάστασή τους. 

5.7.1.3. Δεν θεωρείται κακή χρήση του εξοπλισμού, η 

εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού ή/και η 

αλλαγή στις αρχικές ρυθμίσεις του λογισμικού που 

πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο. Επίσης, δεν 

θεωρείται κακή χρήση του εξοπλισμού η τυχόν 

προσβολή οποιασδήποτε μονάδας από ιούς ή 

άλλης μορφής κακόβουλο λογισμικό (worm, Trojan, 

κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

5.7.1.4. Η αποκατάσταση των προβλημάτων του 

συστήματος γίνεται με τη μετάβαση τεχνικών του 

Αναδόχου στους χώρους που είναι εγκατεστημένο 

το ΣΠΣ (onsite). Τυχόν έξοδα μετακίνησης και 

διαμονής των τεχνικών βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο. Το ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μπορεί να αποδεχθεί 

ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις (π.χ. να υπάρχει 

ένα ή περισσότερα συστήματα διαθέσιμα στις 

εγκαταστάσεις του Αναδόχου και με μέριμνα του 

ιδίου, να εγκατασταθούν προσωρινά σε 

αντικατάσταση αυτών που έχουν υποστεί βλάβη) 

υπό την προϋπόθεση ότι με τις λύσεις αυτές δεν θα 

υπάρξει καμιά επίπτωση στην εξυπηρέτηση των 

τελικών χρηστών. Επίσης είναι αποδεκτή από την 

Αναθέτουσα Αρχή η επισκευή βλαβών λογισμικού 

μέσω δικτύου (remote), υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια του 

συστήματος. Σε όλες τις περιπτώσεις, πάσης 

φύσεως δαπάνες για την επαναφορά του 

συστήματος στην κανονική κατάσταση λειτουργίας 

του, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων τυχόν 

εξάρμοσης, συσκευασίας, μεταφορικών και 

ασφαλίστρων τόσο των ελαττωματικών 

εξαρτημάτων όσο και των προς αντικατάσταση ή 

επισκευή ειδών, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

5.7.1.5. Ο Ανάδοχος, τουλάχιστον για το διάστημα της 

προσφερόμενης περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, 

υποχρεούται να παρέχει δωρεάν τις τυχόν 

μελλοντικές μεταβολές - τροποποιήσεις ή 

επανεκδόσεις των παραδοτέων εγχειριδίων. 

ΝΑΙ   

5.8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΙ   
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5.8.1. Προληπτική Συντήρηση ΝΑΙ   

5.8.1.1. Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της 

εγγυημένης λειτουργίας του εξοπλισμού και του 

συνόλου του συστήματος υποχρεούται, στην 

πραγματοποίηση προληπτικής συντήρησης του 

συστήματος (υλικό και λογισμικό), σύμφωνα με 

σχετικό πρόγραμμα, το οποίο να περιλαμβάνεται 

και να περιγράφεται συνοπτικά στην τεχνική 

προσφορά του και θα εξειδικεύεται περαιτέρω από 

τον Ανάδοχο στη μελέτη εφαρμογής. Το κόστος των 

εργασιών και των υλικών που θα απαιτηθούν, για 

την πραγματοποίηση της προληπτικής συντήρησης 

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

5.8.1.2. Στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης 

εντάσσονται και οι ενημερώσεις (updates) του 

λογισμικού και οι διορθώσεις αδυναμιών (patches) 

του εξοπλισμού. Ιδιαίτερα ως προς τη 

λειτουργικότητα των εφαρμογών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, στο πλαίσιο της προληπτικής 

συντήρησης, να εντοπίζει και να αποκαθιστά τυχόν 

ανωμαλίες λειτουργίας (bugs) των υποσυστημάτων 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθή λειτουργία 

των διεπαφών με τα τρίτα συστήματα. 

ΝΑΙ   

5.8.1.3. Η πραγματοποίηση των εργασιών προληπτικής 

συντήρησης (ακριβής ημερομηνία και ώρα) να 

καθορίζεται σε συνεργασία του Αναδόχου και των 

αρμόδιων στελεχών του Φορέα, ώστε να 

πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη αρμόδιου 

προσωπικού του Φορέα και η συχνότητά τους δεν 

θα είναι μικρότερη από μία (01) φορά κάθε 

τέσσερις (04) μήνες. Κατά την πραγματοποίηση 

αυτών των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να 

παρέχει πρακτική εκπαίδευση (on-the-job-training) 

καθώς και μεταφορά τεχνογνωσίας στο 

εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα, με στόχο την 

πλήρη αξιοποίηση του υλικού και του λογισμικού. 

ΝΑΙ   

5.8.1.4. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, καθόλη τη 

διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας ο Ανάδοχος 

οφείλει να παρέχει κατάλληλες τεχνικές και 

οργανωτικές συμβουλές, μέσω τηλεφώνου ή e-

mail, στο αρμόδιο προσωπικό του Φορέα, σχετικά 

με τις τεχνολογίες και τις ρυθμίσεις-

παραμετροποιήσεις που έχουν εφαρμοστεί στο 

σύστημα και να προτείνει στον Φορέα τρόπους 

ΝΑΙ   
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επέκτασης ή αναβάθμισης του εξοπλισμού. Οι 

προαναφερόμενες εργασίες προληπτικής 

συντήρησης αφορούν στην Κεντρική Υπηρεσία του 

ΥΝΑΝΠ. 

5.8.1.5. Μετά το πέρας της προγραμματισμένης 

προληπτικής συντήρησης, ο Ανάδοχος να 

υποβάλλει: 

(i) Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων 

Συντήρησης,  

(ii)  Λίστα ανταλλακτικών και προσδιορισμός 

αναλωσίμων υλικών που τυχόν 

απαιτήθηκαν,  

(iii) Τεκμηρίωση τυχόν πρόσθετων 

προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε 

εξοπλισμό και λογισμικό,  

(iv) Παράδοση αντιτύπων όλων των 

μεταβολών ή επανεκδόσεων ή 

τροποποιήσεων των εγχειριδίων του 

εξοπλισμού ή/και του λογισμικού, στις 

περιπτώσεις που απαιτείται,  

(v) Τεκμηρίωση τυχόν εγκατάστασης νέων 

εκδόσεων λογισμικού. 

ΝΑΙ   

5.8.2. Βελτιώσεις λογισμικού ΝΑΙ   

5.8.2.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εξαετούς περιόδου εγγυημένης 

λειτουργίας, επιπλέον της υποχρεωτικής 

προληπτικής συντήρησης, υπηρεσίες για τη 

βελτίωση/αναβάθμιση/προσθήκη λειτουργιών στο 

λογισμικό του ΣΠΣ. Οι υπηρεσίες αυτές θα 

ισοδυναμούν με 1.800 ανθρωποώρες εργασίας 

προσωπικού του Αναδόχου. Το σχετικό κόστος θα 

βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και η κατανομή 

τους θα εκτείνεται στο σύνολο των έξι ετών της 

εγγυημένης λειτουργίας, σύμφωνα με τις ανάγκες 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ   

5.8.2.2. Η Επισπεύδουσα Υπηρεσία, θα έχει το δικαίωμα 

ανά πάσα στιγμή κατά την περίοδο εγγυημένης 

λειτουργίας να αιτείται από τον Ανάδοχο την 

εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών 

βελτίωσης/αναβάθμισης/προσθήκης νέων 

λειτουργιών στο ΣΠΣ, σύμφωνα με τις ανάγκες της. 

ΝΑΙ   
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Οι ανθρωποώρες εργασίας και ο συνολικός 

απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης που 

απαιτούνται για την εκτέλεση από πλευράς 

Αναδόχου κάθε μίας από τις αιτούμενες εργασίες 

θα συμφωνούνται από κοινού μεταξύ Αναδόχου 

και Αναθέτουσας Αρχής πριν την έναρξη κάθε 

εργασίας. Ως αναφορά για τον υπολογισμό των 

απαιτούμενων ανθρωποωρών ανά εργασία θα 

χρησιμοποιείται από τον Ανάδοχο η μεθοδολογία 

διαστασιολόγησης λογισμικού «COSMIC» 

(https://cosmic-sizing.org).  

5.8.2.3. Η επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΕΛΑΛ), μέχρι το πέρας 

της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, θα έχει 

αιτηθεί την εκτέλεση εργασιών που καλύπτουν το 

σύνολο των 1.800 ανθρωποωρών εργασίας που 

είναι υποχρεωμένος να παρέξει ο Ανάδοχος. Ο 

Ανάδοχος από την πλευρά του είναι υποχρεωμένος 

να εκτελέσει επιτυχώς το σύνολο των εργασιών 

αυτών. Επίσης η επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΔΕΛΑΛ), 

με την επιτυχή  ολοκλήρωσης της παροχής των εν 

λόγω εργασιών  θα παράσχει προς την αρμόδια 

επιτροπή σχετική βεβαίωση.  

ΝΑΙ   

5.9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΑΙ   

5.9.1. Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης θα παρέχονται 

αδαπάνως για το Φορέα για το διάστημα της 

προσφερόμενης χρονικής περιόδου εγγυημένης 

λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

5.9.2. Μέγιστος χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων  

Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων 

περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Κατά τη 

διάρκεια του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας αν ο 

μέγιστος χρόνος αποκατάστασης προβλημάτων είναι 

μεγαλύτερος από τον αναγραφόμενο στον Πίνακα, 

θα υπάρξει σχετική ρήτρα επί της εγγυητικής 

επιστολής καλής λειτουργίας, όπως υπολογίζεται 

στην παρ. 5.11.4. 

ΝΑΙ   

https://cosmic-sizing.org/
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Κατηγορία 

εξοπλισμού 

Μέγιστος 

Χρόνος 

Απόκρισης / 

Επιβεβαίωσ

ης λήψης  

(Από την 

αναγγελία 

βλάβης) 

Μέγιστος Χρόνος 

Αποκατάστασης Βλαβών 

(Από την αναγγελία 

βλάβης) 

 

 

Βασικά 

στοιχεία 

Εξοπλισμού/

λογισμικού 

2 Ώρες 8 Ώρες 

Δευτερεύου

σες 

λειτουργίες/ 

Εξοπλισμός 

12 Ώρες 24 εργάσιμες Ώρες (ήτοι 3 

εργάσιμες ημέρες) 

 

5.9.3. Ορισμοί 

Εργάσιμες Ώρες: Είναι το χρονικό διάστημα από 08.00 

έως 16.00 για τις εργάσιμες ημέρες. 

Βασικά στοιχεία εξοπλισμού / λογισμικού: Κρίσιμος/ο 

εξοπλισμός/λογισμικό που είναι εγκατεστημένος/ο 

στην Κεντρική Υποδομή, η βλάβη του οποίου καθιστά 

μη διαθέσιμο το ΣΠΣ (όπως λειτουργικό 

εξυπηρετητών, Βάσεων Δεδομένων, βασικό 

λογισμικό). Δεν θεωρείται βασικός, ο εξοπλισμός που 

καλύπτεται από εφεδρικές διατάξεις, εκτός εάν 

παρουσιάσουν και εκείνες δυσλειτουργία. 

Δευτερεύουσες λειτουργίες/ Εξοπλισμός: Επιμέρους 

λειτουργίες του ΣΠΣ, που δεν επηρεάζουν τη 

διαθεσιμότητά του, αλλά απομειώνουν εν μέρει τη 

λειτουργικότητά του (πχ δυσλειτουργία του εργαλείου 

στατιστικής ανάλυσης) / Εξοπλισμός που είναι 

εγκατεστημένος στην Κεντρική Υπηρεσία, η βλάβη του 

οποίου δεν επιφέρει αυτόματα μείωση της 

επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και απόδοσης του 

συστήματος (όπως πολυμηχανήματα, σταθεροί- 

φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ). 

ΝΑΙ   

5.9.4. Κατά την περίοδο της εγγυημένης  λειτουργίας, ο 

Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση υψηλού 

ποσοστού επιχειρησιακής διαθεσιμότητας του 

συνόλου του συστήματος (99% σε κάθε ημερολογιακό 

έτος). Η εν λόγω διαθεσιμότητα του συστήματος 

υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

ΝΑΙ   



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



57 
 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Δ=[(Ω*Μ-Α)/(Ω*Μ)]*100%,όπου 

-Δ η διαθεσιμότητα, 

-M οι ημέρες του έτους (μεταβάλλεται ανάλογα με το 

έτος, 

-Ω = 24 ώρες της ημέρας και 

-Α οι ώρες που το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας 

5.9.5. Διαδικασία αναγγελίας βλάβης - Αποκατάστασης 

προβλημάτων 
ΝΑΙ   

5.9.5.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα, ευθύνη και 

δαπάνη του να δημιουργήσει και να θέσει σε 

λειτουργία Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης του 

συστήματος. Το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης θα 

ξεκινήσει τη λειτουργία του από την ημερομηνία 

έναρξης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας 

μέχρι το πέρας της περιόδου εγγυημένης 

λειτουργίας και θα λειτουργεί τις εργάσιμες Ώρες 

κατ’ ελάχιστον. Το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης θα 

είναι κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο, ώστε 

να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι χρόνοι 

απόκρισης και αποκατάστασης προβλημάτων. Το 

Κέντρο θα διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο καθώς και  

κατάλληλη υποδομή για λήψη και αποστολή 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι 

τηλεφωνητές του Κέντρου θα είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένοι και θα ομιλούν την ελληνική γλώσσα 

ώστε κάθε αναγγελία προβλήματος ή άλλου 

αιτήματος να προωθείται στον αρμόδιο ειδικευμένο 

προσωπικό του Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

5.9.5.2. Όταν το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Φορέα 

Λειτουργίας αντιλαμβάνεται ένα πρόβλημα, θα 

ενημερώνει άμεσα το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. 

Στην αρχή της κλήσης ο χρήστης θα παρέχει τα 

στοιχεία του για την ταυτοποίησή του και τον αριθμό 

τηλεφώνου του. Εφόσον του ζητηθεί, οφείλει να 

δώσει μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος. Με 

βάση τα αρχικά αυτά στοιχεία το Κέντρο Τεχνικής 

Υποστήριξης θα δημιουργεί μια νέα εγγραφή στη 

μηχανογραφική εφαρμογή παρακολούθησης 

προβλημάτων που θα διαθέτει ο Ανάδοχος και θα 

γνωστοποιεί στο στέλεχος του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ έναν 

αριθμό, ο οποίος θα προσδιορίζει μοναδικά το 

συμβάν (Ticket ID) ενώ στη συνέχεια το πρόβλημα θα 

παραπέμπεται στον αρμόδιο τεχνικό. Ο χρόνος για 

την αποκατάσταση της βλάβης - δυσλειτουργίας 

ΝΑΙ   
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ξεκινά να μετρά από την αναφορά του συμβάντος 

στο Κέντρο Τεχνική Υποστήριξης. 

5.9.5.3. Ακολούθως ο αρμόδιος τεχνικός, θα επικοινωνεί με 

το προσωπικό του Φορέα Λειτουργίας που 

ανακοίνωσε το πρόβλημα, προκειμένου να του 

γνωστοποιηθούν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες και 

ενέργειες που έγιναν ήδη για την αποκατάσταση του 

προβλήματος ή την παράκαμψή του. Ο τεχνικός 

μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη να κάνει 

συγκεκριμένες ενέργειες και να παρέχει πρόσθετες 

πληροφορίες για την απόκριση κάποιας μονάδας 

εξοπλισμού, ώστε να γίνει κατά το δυνατόν πλήρης 

διάγνωση του προβλήματος ή και η αποκατάστασή 

του. Τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν από 

ενέργειες του προσωπικού του Φορέα Λειτουργίας, 

οι οποίες έγιναν κατόπιν υποδείξεων του 

προσωπικού του Αναδόχου δεν θεωρείται ότι 

οφείλονται σε κακή χρήση του εξοπλισμού από το 

προσωπικό του Φορέα Λειτουργίας. Επίσης ο 

αρμόδιος τεχνικός του Αναδόχου μπορεί κατά την 

κρίση του να επιχειρήσει να αποκαταστήσει τη 

βλάβη μέσω δικτύου (remote). Επισημαίνεται ότι, 

δεν αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού του 

Φορέα Λειτουργίας η αναγνώριση της μονάδας 

εξοπλισμού, στην οποία εντοπίζεται βλάβη ούτε η 

πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών που 

απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες. 

ΝΑΙ   

5.9.5.4. Αν από την παραπάνω διαδικασία δεν επιτευχθεί η 

αποκατάσταση του προβλήματος, ο Ανάδοχος 

ενημερώνει τα αρμόδια στελέχη του Φορέα 

Λειτουργίας με τα στοιχεία των τεχνικών, οι οποίοι 

θα επισκεφθούν τα σημεία εγκατάστασης, ώστε να 

εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτούς και να 

επιληφθούν για την οριστική επίλυση του 

προβλήματος. Ο Φορέας Λειτουργίας υποχρεούται 

να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του Αναδόχου θα 

μπορεί να εισέρχεται στις διάφορες τοποθεσίες και 

θα έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους όπου 

υπάρχουν μονάδες εξοπλισμού έτσι ώστε να 

μπορέσουν να προβούν στην πραγματοποίηση των 

απαραίτητων εργασιών. 

ΝΑΙ   

5.9.5.5. Μετά την οριστική αποκατάσταση του προβλήματος, 

εκτυπώνεται σχετική αναφορά σε δύο (02) αντίτυπα, 

τα οποία υπογράφονται τόσο από τον αρμόδιο 

ΝΑΙ   
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τεχνικό του αναδόχου όσο και από τον υπεύθυνο του 

Φορέα Λειτουργίας που διαπίστωσε την 

αποκατάσταση του προβλήματος. Από τα δύο 

αντίτυπα το ένα κρατείται στο Φορέα και το 

δεύτερο, με μέριμνα του τεχνικού του Αναδόχου 

παραδίδεται στο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης, για 

αρχειοθέτηση. 

5.9.5.6. Για την ορθή παρακολούθηση των υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης, το πρώτο δεκαήμερο κάθε 

μήνα, με μέριμνα του προσωπικού του Κέντρου 

Τεχνικής Υποστήριξης, θα αποστέλλεται στην 

αρμόδια Υπηρεσία του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, συγκεντρωτική 

κατάσταση με τις αναφορές των προβλημάτων που 

αποκαταστάθηκαν με ή χωρίς την παρουσία 

προσωπικού του Αναδόχου στα σημεία 

εγκατάστασης. 

ΝΑΙ   

5.10. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον απαιτηθεί, ο Ανάδοχος θα 

έχει την υποστήριξη του αρμόδιου τεχνικού κλιμακίου της 

ΓΓΠΣΔΔ αποκλειστικά για θέματα που αφορούν στην 

εικονική υποδομή που θα του έχει διατεθεί ως υπηρεσία 

IaaS. Τα αιτήματα τεχνικής υποστήριξης του Αναδόχου ή τα 

προβλήματα που προκύπτουν και θα διαπιστώνει ο 

Ανάδοχος, θα αποστέλλονται είτε με e-mail στην ΓΓΠΣΔΔ, 

είτε θα καταχωρούνται από τον Ανάδοχο ή από τα αρμόδια 

στελέχη του Φορέα στο λογισμικό Maximo (Εφαρμογή για 

την καταγραφή, δρομολόγηση και την  παρακολούθηση της 

πορείας αντιμετώπισης και διαχείρισης αιτημάτων 

συμβάντων  και προβλημάτων χρηστών). Το Maximo είναι 

προσβάσιμο από τη διεύθυνση (IP) που θα υποδειχθεί στον 

Ανάδοχο. Τονίζεται πως ευθύνη της ΓΓΠΣΔΔ αποτελεί η 

παροχή υποστήριξης προς τον Ανάδοχο και η επίλυση 

προβλημάτων, μόνο για θέματα που αφορούν στην εικονική 

υποδομή που θα έχει διατεθεί ως υπηρεσία IaaS (VMs, 

δικτυακή υποδομή, πρόσβαση χρηστών, ασφάλεια, backup). 

Στην ευθύνη του Αναδόχου παραμένει η διασφάλιση της 

καλής λειτουργίας των λειτουργικών συστημάτων, του 

συστημικού λογισμικού, των εφαρμογών λογισμικού και του 

Πληροφοριακού Συστήματος. Η απόκριση της ΓΓΠΣΔΔ στα 

παραπάνω καθορίζεται επακριβώς με SLA στο Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας που θα συναφθεί μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και της 

ΓΓΠΣΔΔ. 

ΝΑΙ   

5.11. ΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΡΗΤΡΕΣ 
ΝΑΙ   
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5.11.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση 

προβλημάτων του εξοπλισμού, σύμφωνα με τους 

αντίστοιχους χρόνους κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων 

της παρ. 5.9.2. Η ενεργοποίηση των προβλέψεων της 

ρήτρας για τα βασικά στοιχεία εξοπλισμού / 

λογισμικού πραγματοποιείται αποκλειστικά στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η σχετική διαθεσιμότητα 

κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους 

υπολείπεται του αναγραφόμενου στην παρ. 5.9.4 

ποσοστού, σύμφωνα με τον τύπο της παρ. 5.11.2. 

ΝΑΙ   

5.11.2. Στις περιπτώσεις απόκλισης από τα αντίστοιχα όρια, 

υπολογίζεται ο Χ.Μ.Α. ως εξής: 

Χ.Μ.Α.= (Χ.Ε.Λ.- Μ.Χ.Α.Β.)*Σ.Β., όπου  

Χ.Μ.Α.: Χρόνος Μειωμένης Απόδοσης 

Χ.Ε.Λ.= Ο Χρόνος Εκτός Λειτουργίας της μονάδας 

εξοπλισμού σε ώρες. 

Μ.Χ.Α.Β.= Ο Μέγιστος προβλεπόμενος Χρόνος 

Αποκατάστασης της Βλάβης για τη συγκεκριμένη 

μονάδα εξοπλισμού σε ώρες. 

Σ.Β.: Συντελεστής Βαρύτητας, ο οποίος λαμβάνει την 

τιμή 1 για βλάβες σε Βασικό Εξοπλισμό και 0,1 για 

Δευτερεύουσες λειτουργίες/Εξοπλισμό. 

 

ΝΑΙ   

5.11.3. Ο υπολογισμός του Χ.Μ.Α. να πραγματοποιείται από 

την επισπεύδουσα Υπηρεσία του Φορέα σε 

συνεργασία με τον Ανάδοχο, λαμβάνοντας υπόψη τη 

διαδικασία τεχνικής υποστήριξης που περιγράφεται 

παραπάνω. 

ΝΑΙ    

5.11.4. Αμέσως μετά τη λήξη εκάστου έτους της περιόδου 

εγγυημένης λειτουργίας, θα υπολογιστεί από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες - όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, 

η αναλογική έκπτωση ποσού από τη συνολική 

εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας που θα έχει 

καταθέσει ο Ανάδοχος. Για κάθε ώρα μειωμένης 

απόδοσης του συστήματος (όπως θα έχει προκύψει 

από τον υπολογισμό του Χ.Μ.Α.), ως ποινική ρήτρα θα 

μειώνεται το τίμημα της εγγυητικής επιστολής που 

αντιστοιχεί αναλογικά σε περίοδο ενός έτους κατά 0,5 

τοις εκατό (0,5%).Η συνολική έκπτωση για όλη τη 

διάρκεια εκάστου έτους εγγυημένης λειτουργίας δεν 

θα υπερβαίνει το ποσό της εγγυητικής επιστολής που 

αντιστοιχεί αναλογικά στην περίοδο του ενός (01) 

έτους. 

ΝΑΙ   
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5.11.5. Σε περίπτωση τριών ή περισσότερων δηλωμένων 

βλαβών σε βασικά στοιχεία εξοπλισμού / λογισμικού 

κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα, το σύστημα, για 

αυτές τις βλάβες, θα λογίζεται ως μη διαθέσιμο, μετά 

το πέρας του χρόνου απόκρισης, εφαρμόζοντας 

ανάλογα τον τύπο της παρ. 5.11.2, ήτοι αντί του 

Μ.Χ.Α.Β. τίθεται ο Μ.Χ.Α. (Μέγιστος Χρόνος 

Απόκρισης). 

ΝΑΙ   

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΑΙ   

6.1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΑΙ   

6.1.1.  ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 

δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας 

υπογραφής της Σύμβασης.  

ΝΑΙ   

6.2. ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΑΙ   

6.2.1. Η εξέλιξη του έργου παρακολουθείται με διακριτά 

παραδοτέα και διακρίνεται στις εξής φάσεις: 
ΝΑΙ   

6.2.1.1. Φάση 1: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 

Η παράδοση της Μελέτης Εφαρμογής δεν θα 

υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες από την επομένη της 

υπογραφής της Σύμβασης του έργου. Η έγκρισή της 

θα πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από την παράδοσή της. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

παρατηρήσεις, θα αποκατασταθούν σε δέκα (10) 

ημέρες από τον Ανάδοχο και η διαδικασία έγκρισης 

θα διαρκέσει πέντε (05) ημέρες. 

ΝΑΙ   

6.2.1.2. Φάση 2: Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης 

Σκαφών – ΣΠΣ και εγκατάσταση υλικού. 

Οι ενέργειες της Φάσης αυτής να έχουν ολοκληρωθεί 

σε χρονικό διάστημα το αργότερο εννέα (09) μήνες 

από την επομένη της υπογραφής της Σύμβασης του 

έργου. Οι εργασίες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος στη 

Φάση αυτή περιλαμβάνουν την ανάπτυξη του ΣΠΣ 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος, 

συμπεριλαμβανομένης της μετάπτωσης των 

δεδομένων του υφιστάμενου συστήματος. Κατά τη 

διάρκεια της παρούσας Φάσης θα ολοκληρωθεί και η 

εγκατάσταση και ενεργοποίηση του απαιτούμενου 

εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

6.2.1.3. Φάση 3: Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών 

Οι ενέργειες της φάσης αυτής να έχουν ολοκληρωθεί 

σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα το οποίο αρχίζει 

ΝΑΙ   
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μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 2. 

6.2.1.4. Φάση 4: Δοκιμαστική λειτουργία 

Η φάση αυτή να έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) 

μηνών (δύναται να επικαλύπτεται με τη Φάση 3). Οι 

υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Φάση αυτή 

είναι να υποστηρίξει την δοκιμαστική λειτουργία του 

ΣΠΣ και τους ελέγχους αποδοχής του συστήματος. 

Εάν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, 

το σύστημα παρουσιάσει αποκλίσεις από τα 

οριζόμενα στην τεχνική προδιαγραφή ή/και την 

τεχνική προσφορά ή/και τη σύμβαση ή/και τη μελέτη 

εφαρμογής, τότε θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες 

διορθωτικές ενέργειες με μέριμνα, ευθύνη και 

δαπάνες του Αναδόχου.  

ΝΑΙ   

6.2.1.5. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που 

αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους και των 

ελέγχων αποδοχής και εντός σαράντα πέντε (45) 

ημερών από την ολοκλήρωση της Φάσης 4 με τη 

σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής. 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης όπως προσδιορίζονται στον 

παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4412/16 όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι  η 

βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 

      

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ -  

Κάλυψη τιθέμενων προδιαγραφών και απαιτήσεων 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

(%) 

Βαθμο

-λογία 

Σταθμι-

σμένη 

Βαθμο-

λογία 

Σχετικές  

Παρά-

γραφοι 

Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

1  
Τεχνικά  

Χαρακτηριστικά 
75 

  
 

1.1 1

.

1 

1.1.1 Προτεινόμενη λύση αυτόματου ελέγχου και 

διασταύρωσης στοιχείων μεταξύ των συστημάτων 

AIS και ΚΠΑ: 

Η επέκταση αυτόματου ελέγχου και διασταύρωσης 

στοιχείων για σκάφη ξένης σημαίας θα λάβει την 

μέγιστη βαθμολογία.  

6 

  

3.2.9.Α 

1.1.2 Προτεινόμενη λύση  αυτόματου ελέγχου και 

διασταύρωσης στοιχείων μεταξύ των συστημάτων 

AIS και ΚΠΑ: 

Η δημιουργία χάρτη πυκνότητας κυκλοφορίας σε 

μηνιαία βάση θα λάβει την μέγιστη βαθμολογία.. 

5 

  

3.2.9.Β 

1.1.3 Προτεινόμενη λύση  αυτόματου ελέγχου και 

διασταύρωσης στοιχείων μεταξύ των συστημάτων 

AIS και ΚΠΑ: 

Η επέκταση χωρικών ελέγχων του ΣΠΣ (πχ. είσοδος 

σε περιοχή όπου απαγορεύεται η αλιεία) στα 

στοιχεία AIS  που εκπέμπονται από τα πλοία υπό 

ελληνική σημαία θα λάβει την μέγιστη 

βαθμολογία.. 

5 

  

3.2.9.Γ 

1.2 1

.

2 

1.2.1 Προτεινόμενη λύση καταγραφής σε βάση 

δεδομένων των αναφορών που αποστέλλονται 

μέσω του AIS και ανάκτησής τους μέσω γραφικού 

εργαλείου: 

Παροχή δυνατότητας αναζήτησης μέσω 

πολυγώνου τουλάχιστον 15 κορυφών, το οποίο θα 

σχηματίζεται από το χρήστη με γραφικό εργαλείο 

επί χάρτη. Η βαθμολόγηση του κριτηρίου 

πραγματοποιείται γραμμικά με βήμα πέντε (05) 

κορυφών, όπου τη  ελάχιστη βαθμολογία λαμβάνει  

ο προσφερόμενος αριθμός των 15 κορυφών και την 

3 

  

3.2.10 
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μέγιστη βαθμολογία   ο προσφερόμενος αριθμός 

των 35 κορυφών και άνω. 

1.2.2 Προτεινόμενη λύση καταγραφής σε βάση 

δεδομένων των αναφορών που αποστέλλονται 

μέσω του AIS και ανάκτησής τους μέσω γραφικού 

εργαλείου: 

Η υλοποίηση εργαλείου  υποδειγματοληψίας στις 

παραμέτρους αναζήτησης πλοίων, ώστε να 

επιστρέφονται θέσεις πλοίων με συγκεκριμένη 

συχνότητα (πχ 1 θέση ανά 6 λεπτά, κατόπιν 

επιλογής του χρήστη) θα λάβει την μέγιστη 

βαθμολογία. 

3 

  

3.2.10 

1.3 1

.

3 

Προσφερόμενη συχνότητα επανυπολογισμού της ταχύτητας 

αλιείας (πλεονέκτημα η μεγαλύτερη συχνότητα με εύρος 1 

έως 30 ημέρες). Η βαθμολόγηση του κριτηρίου 

πραγματοποιείται γραμμικά με βήμα μίας ημέρας, όπου τη 

μέγιστη  βαθμολογία λαμβάνει η προσφερόμενη συχνότητα 

μίας (1) ημέρας και την ελάχιστη βαθμολογία  η 

προσφερόμενη συχνότητα τριάντα (30) ημερών. 

13 

  

3.2.17 

1.4 1

.

5 

Προσφερόμενη συχνότητα κατηγοριοποίησης του Α/Κ στόλου 

σε σκάφη υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου   

(πλεονέκτημα η μεγαλύτερη συχνότητα με εύρος 1 έως 7 

ημέρες). Η βαθμολόγηση του κριτηρίου πραγματοποιείται 

γραμμικά με βήμα μίας ημέρας, όπου τη μέγιστη  βαθμολογία 

λαμβάνει η προσφερόμενη συχνότητα μίας (1) ημέρας και την 

ελάχιστη βαθμολογία  η προσφερόμενη συχνότητα επτά (7) 

ημερών. 

18 

  

3.2.20 

1.5 1

.

6 

1.5.1 Η χρήση δεδομένων AIS στο εργαλείο στατιστικής 

ανάλυσης ως πηγή (πέραν των δεδομένων VMS 

που χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά) θα λάβει την 

μέγιστη βαθμολογία. 

6 

  

3.2.21 

1.5.2 Χρονική διάρκεια των δεδομένων προς ανάλυση 

και απεικόνιση στο εργαλείο στατιστικής 

ανάλυσης. 

 Η βαθμολόγηση του κριτηρίου πραγματοποιείται 

γραμμικά με βήμα ενός έτους, όπου τη μέγιστη  

βαθμολογία λαμβάνει η προσφερόμενη διάρκεια 

τριών (3) ετών  και την ελάχιστη βαθμολογία  η 

προσφερόμενη διάρκεια ενός (1) έτους. 

6 

  

3.2.21 

1.6 1

.

7 

1.6.1 Επίδοση επεξεργαστή σταθερών Η/Υ (CPU 

PassMark) (η βαθμολογία δίνεται γραμμικά, με 

μέγιστη τιμή του διαστήματος την υψηλότερη 

επίδοση μεταξύ των επεξεργαστών που θα 

προσφερθούν, λαμβάνοντας το σύνολο της 

βαθμολογίας του κριτηρίου, και ελάχιστη το 

12.000, όπως αυτό τίθεται στην παρ. 4.3.3) 

5 

  

4.3.3 
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1.6.2 Επίδοση επεξεργαστή φορητών Η/Υ (CPU 

PassMark) (η βαθμολογία δίνεται γραμμικά, με 

μέγιστη τιμή του διαστήματος την υψηλότερη 

επίδοση μεταξύ των επεξεργαστών που θα 

προσφερθούν, λαμβάνοντας το σύνολο της 

βαθμολογίας του κριτηρίου, και ελάχιστη το 9.000, 

όπως αυτό τίθεται στην παρ. 4.4.6.1) 

5 

  

4.4.6.1 

Σύνολο Βαθμολογίας Α΄ Ομάδας 75%    

Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

2  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 25    

2.1 

Περίοδος εγγυημένης καλής λειτουργίας του συστήματος 

πέραν των έξι (06) ετών (βαθμολογούμενη αναλογικά με βήμα 

ενός (01) έτους) 

25 

  

5.7.1.1 

Σύνολο Βαθμολογίας Β΄ Ομάδας 25%    

ΣΥΝΟΛΟ 100  U=  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Αρχιτεκτονική υφιστάμενου ΣΠΣ: 
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Φυσική αρχιτεκτονική υφιστάμενου ΣΠΣ: 
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Ευρωπαϊκό Φαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ  
Μωδικόσ ΡΣΥ: 5072596 

Υελίδα 106 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ε’ 

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2022/S 070-183497

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών /Τμήμα 2ο
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997881842
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.hcg.gr
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οδός και αριθμός: ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΠΥΛΗ Ε1-Ε2
Ταχ. κωδ.: 18510
Αρμόδιος επικοινωνίας:
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΧΛΙΜΙΝΤΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - 
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ Λ.Σ. ΚΙΡΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 213 137 4652-1081
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: dipea.b@yna.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης 
Αλιείας (Κ.Π.Α.) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών
Σύντομη περιγραφή:
Η πράξη περιλαμβάνει την επέκταση / αναβάθμιση της λειτουργίας του υφιστάμενου 
Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.), το οποίο αποτελείται από το λογισμικό του 
Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών (Σ.Π.Σ.) και από κατάλληλο υλισμικό, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις ενωσιακών νομικών κειμένων και με τη διεθνή πρακτική. Στο πλαίσιο 
της νέας πράξης θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και 
λογισμικού, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εφαρμογών του 
υφιστάμενου συστήματος, την επίτευξη επικοινωνίας με τρίτα συστήματα (π.χ. AIS, 
ΟΣΠΑ κ.α.), τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων 
(πλοιοκτητών – κυβερνητών), ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της 
παράνομης αλιείας και καλύτερη αξιοποίηση των μέσων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):
Αριθμ. Πρωτ.: 2832.9/23842/2022/05-04-2022 - Αριθμός 
Διακήρυξης: 08/2022

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
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Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 11

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 



ΑΔΑ: 9ΧΔ34653ΠΩ-Λ2Ν



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 23

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο 
εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
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Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 δωρεάν [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] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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