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                                                                                                                       ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                                            
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ   

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΑΠΟΘΘΚΩΝ 
Σμιμα 2ο Τλοποίθςθσ Προμθκειϊν Σακτικϊν Διαγωνιςμϊν 
Σαχ. Δ/νςθ       : Ακτι Βαςιλειάδθ (Πφλθ Ε1-Ε2)  
Σαχ. Κϊδικασ   : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑ  
Σθλζφωνο        : 213-137 4653/4606/1081  
FAX                    : 213-137 1361                                          

             Πειραιάσ,           30 Ιουνίου 2020 
 
             Αρικ. πρωτ.: 2832.9/40990/2020 

 
 
 

ΦΟΡΕΑ: 

E-mail                : dipea.b@yna.gov.gr                         ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 
 

               Κλειςτόσ Διαγωνιςμόσ 
            ε ΕΤΡΩ ελεφκερο 

 
 
 

Διακιρυξθ υπ’ αρικμ. 04/2020  
 

Κλειςτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ςυςτιματοσ με τίτλο  
«Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ)»  

ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# (ςυμπ/νου 
ΦΠΑ 24%) 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
  

Ο  Τ 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  Π ο λ ι τ ι κ ι σ  

Ζχοντασ υπ’ όψιν:  

1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 
α)Σου N. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (Α' 81), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, 
β) Σου Π.Δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (Α’ 239), όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει, 
γ) Σου Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α’) «Κφρωςθ φμβαςθσ που καταργεί τθν υποχρζωςθ επικφρωςθσ των αλλοδαπϊν 
δθμόςιων εγγράφων». 
δ) Σου Ν. 2121/1993 «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα» (Α' 25), 
ε) Σου Ν.2513/1997 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (Aϋ 139). 
ςτ) Σου Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 45), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 
η) Σου Ν. 2859/00 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ 248), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
θ) Σου Ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μζτρα 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..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα» 

1
, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 

«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005», κακϊσ 
και τθσ απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Βϋ 1590) 
«Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ», 
κ) Σου Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α/28.6.2006) «Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ». 

                                                           
1
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν. 

3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €). 

mailto:diprom.b@hcg.gr


ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΠΩ-0ΙΜ



 

ελίδα 3 
 

 

ι) Σου Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 112).  
ια) Σου Ν. 4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…» (Α’ 204), 
ιβ) Σου Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α 137/16-6-2011) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Τπθρεςιϊν και Προμθκειϊν ςτουσ τομείσ 
τθσ Άμυνασ και τθσ Αςφάλειασ – Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2009/81/ΕΚ – Ρφκμιςθ κεμάτων του Τπουργείου Εκνικισ 
Άμυνασ», όπωσ ιςχφει, 
ιγ) Σου Ν. 4129/2013 «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» (Α’ 52), 
ιδ) Σου Ν. 4150/13 «Αναςυγκρότθςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 102), 
ιε) Σου Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 
ειδικότερα τθσ Παραγράφου Η’: Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16 Φεβρουαρίου 
2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ (Α’ 107), 
ιςτ) Σου Ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 
και του Ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 167), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
ιη) Σου Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν 
του Δθμοςίου Σομζα - Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 
ικ) Σου Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - 
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
κ) Σου Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, και ιδίωσ το άρκρο 15 αυτοφ, 
κα) Σου Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, (…) 
ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 184) και ειδικότερα  των διατάξεων των 
άρκρων 52-57 του Μζρουσ Δϋ «τρατθγικόσ Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» και δεδομζνου ότι δεν ζχει 
κακοριςτεί μζχρι ςιμερα, κατϋ άρκρο 52 του νόμου αυτοφ, θ Δομι Δυνάμεων του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., 
κβ) Σου Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Τπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ», (Α’ 52), 
κγ) Σου Ν. 4624/2019 «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27

θσ
 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 27

θσ
 Απριλίου 2016 και 

άλλεσ διατάξεισ.» (Α’ 137). 
κδ) Σου Ν. 4690/2020 «Κφρωςθ: α) τθσ από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων 
ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ»(Aϋ 84) και β) τθσ από 
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτζρω μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του 
κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι κανονικότθτα» (Αϋ 90) και άλλεσ διατάξεισ.» (Α’ 
104). 
κε) Σου Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α’) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων νόμων για το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ», 
κςτ) Σου Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (Αϋ 98), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, 
κη) Σου Π.Δ. 3/08 (ΦΕΚ Α’ 3/14.1.2008) «Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ». 
κθ) Σου Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (Α' 34), 
κκ) Σου Π.Δ. 70/2015 «(...) Αναςφςταςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Τπουργείο 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (...)» (Α’ 114), 
κι) Σου Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 145), 
κκ) Σου Π.Δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ» (Α’ 26), 
λ) Σου Π.Δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 
Τφυπουργϊν» (Α’ 121) και 

2. Σισ Αποφάςεισ:  
α) Σθν υπ’ αρικ. Π1/2489/1995 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εμπορίου «υγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν 
Παραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Παραλαβισ» (Β’ 764), 
β) Σθν υπ’ αρικ. 2/51557/0026/2001 Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Περί κακοριςμοφ επιτοκίου των 
προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (Β’ 1209), 
γ) Σθν υπ’ αρικμ. Φ.120/1/136775 .486/14-02-2005 Απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ «Κφρωςθ από το 
Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ του Κανονιςμοφ Βιομθχανικισ Αςφαλείασ (ΕΚΒΑ)» (Β’ 336), όπωσ ιςχφει,   
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δ) Σθν υπ’ αρικ. 20977/2007 Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673), 
ε) Θ υπ’ αρικμ. Φ.900/2553/.751/12  (ΦΕΚ 746 Β/14-3-2012) Απόφαςθ «Κακοριςμόσ Δικαιολογθτικϊν  και 
Διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ αδειϊν ειςαγωγισ ι Διεκνοφσ Πιςτοποιθτικοφ Ειςαγωγισ, Ειςόδου, 
Εξαγωγισ, Μεταφοράσ (εντόσ Ελλάδοσ), Πιςτοποιθτικοφ Σελικοφ Χριςτθ (End User Certificate), Διαμετακόμιςθσ 
μζςω Ελλάδοσ, «Γενικι Άδεια Καταςκευισ-Εμπορίασ» των υλικϊν με ςτρατιωτικό προοριςμό, που περιλαμβάνονται 
ςτο άρκρο 1 του ν.2168/1993, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 1 του ν.4028/2011 και των καταλόγων 
ελεγχομζνων προϊόντων «Διπλισ Χριςθσ» του κανονιςμοφ του υμβουλίου τθσ EE 428/2009 κακϊσ και των 
τροποποιιςεϊν του, που ενςωματϊκθκαν ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία με απόφαςθ του ΤΠΟΙΟ (υπ’ αρικμ. 
121837/Ε3/21837/02 Οκτ 2009) και προορίηονται για τισ Ελλθνικζσ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ ι για εξαγωγζσ ςε άλλα κράτθ» 
ςτ) Σθν υπ’ αρικ. 57654/22-05-2017 Τπουργικι Απόφαςθ  «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ» (Β’ 1781), 
η) Σθν υπ’ αρικμ. 03/2018 (ΑΔΑ:ΩΤ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Σμιματοσ του Νομικοφ υμβουλίου του 
Κράτουσ. 
θ) Σθν Αρικμ. Φ. 120/01/510313/.94 Απόφαςθ Τπουργοφ Εκνικισ Άμυνασ «Κφρωςθ του Εκνικοφ Κανονιςμοφ 
Αςφαλείασ (ΕΚΑ)» (Βϋ683/27-02-2018). 
κ) Σθν αρ. πρωτ.: 2834.5/37991/2020/19-06-2020 (ΑΔΑ:62Β64653ΠΩ-ΤΣΗ) Απόφαςθ κ. ΤΝΑΝΠ με κζμα: «Ζγκριςθ 
Σεφχουσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για τθν «Ανάπτυξθ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ 
(ΕΟΘΕ)». 
ι) Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 2831.8-1/40977/2020/30-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΒΦ4653ΠΩ-ΣΩΝ) Απόφαςθ 
ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙ.Π.Ε.Α. 1

ο
 με κζμα «υγκρότθςθ Επιτροπϊν (i) Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμόςιασ 

φμβαςθσ και (ii) Αξιολόγθςθσ των Προςφυγϊν, για τθν διενζργεια κλειςτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ προμικειασ 
ςυςτιματοσ με τίτλο “Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ)” 
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ 24%), του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ». 

3. Σα ζγγραφα: 

α) Σο αρικ. πρωτ. Α1000.0/11517/2016/07-09-2016 ζγγραφο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ.Τπουργοφ με ςυνθμμζνο το υπϋ αρικμ. 
24/24-06-2016 Πρακτικό υνεδρίαςθσ του υμβουλίου Επιτελικοφ χεδιαςμοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ςφμφωνα με το οποίο 
εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ εν λόγω ζργου. 

β)Σο αρικ. πρωτ. Α1000.0/11137/2018/28-08-2018 ζγγραφο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ.Τπουργοφ με ςυνθμμζνο το υπϋ αρικμ. 
37/06-08-2018 Πρακτικό υνεδρίαςθσ του υμβουλίου Επιτελικοφ χεδιαςμοφ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ςφμφωνα με το οποίο 
επανεγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ εν λόγω ζργου λόγω αφξθςθσ του π/υ. 

γ) Σο αρικ.πρωτ.:2522.3-1/87980/2019/05-12-2019 Ζγγραφο ΤΟΘΕ Β’ με κζμα: «Παροχι ςφμφωνθσ γνϊμθσ του 
υμβουλίου Δθμοςίων Ζργων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τποδομϊν επί του κακοριςμοφ του νομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθν Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ 
(ΕΟΘΕ)». 

δ) Σο αρικ.πρωτ.:2522.3-1/Α15481/2019/09-12-2019 Ζγγραφο ΤΟΘΕ Β’ προσ το Τπουργείο Τποδομϊν και 
Μεταφορϊν/υμβοφλιο Δθμοςίων Ζργων/Σμιμα Καταςκευϊν.  

ε) Σθν από 12-12-2019 Γνωμοδότθςθ του υμβουλίου Δθμοςίων Ζργων με κζμα: «Κακοριςμόσ νομικοφ κακεςτϊτοσ 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ για τθν Ανάπτυξθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ 
Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ) (υνεδρία 44/10-12-2019, Πράξθ 1). 

ςτ) Σθν από 17-12-2019 χωριςτι ζκκεςθ του άρκρου 341 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για τθν Ανάπτυξθ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ).  

η) Σο αρικ.πρωτ.:2522.2-4/29422/2020/19-05-2020 Ζγγραφο ΤΟΘΕ Β’ με κζμα: «Αίτθμα επαφξθςθσ προχπολογιςμοφ 
του Ζργου Ανάπτυξθσ του ΕΟΘΕ ςτο Εκνικό ςκζλοσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων» το οποίο αποτελεί 
το πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ. (ΑΔΑΜ: 20REQ006888831) 

θ) Σθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 63741/19-06-2020 (ΑΔΑ:6ΚΦΕ46ΜΣΛΡ-4ΔΚ, ΑΔΑΜ:20REQ006904007) Απόφαςθ 
ΤπΟΙΚ.ΑΝ.Σ/ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. Κατάρτιςθσ Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, περί ζγκριςθσ 
ζνταξθσ/τροποποίθςθσ ςτο ΠΔΕ 2020, ΑΕ 150 του ζργου «Ανάπτυξθ Εκνικοφ υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ 
Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ» με κωδικό 2019Ε15000002, με τα αντίςτοιχα οικονομικά του ςτοιχεία # 62.000.000,00€#.   

κ) Σο αρικ. πρωτ.: 2834.5/Α9552/2020/22-06-2020 Τπθρεςιακό θμείωμα ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 4
ο
 με το οποίο 

διαβιβάςτθκαν ςτθν Τπθρεςία μασ το εγκεκριμζνο τεφχοσ Σεχνικϊν προδιαγραφϊν ςυνοδευόμενο από το 
αρικ.πρωτ.:2834.8/37967/2020/19-06-2020 Ενθμερωτικό θμείωμα ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 4

ο
 για τθν «Ανάπτυξη του Εθνικοφ 

Συςτήματοσ Ολοκληρωμένησ Θαλάςςιασ Επιτήρηςησ (ΕΣΟΘΕ)». 

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 
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αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.  

 

 

Π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε ι  

 

1. Διαγωνιςμό διεκνοφσ ςυμμετοχισ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια με τίτλο «Ανάπτυξθ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΕΟΘΕ)», ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ 

εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)., με κλειςτι διαδικαςία με 

δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 39 του ν.3978/2011, και τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ Πρόςκλθςθσ για τθν προμικεια και τθν παροχι των υλικϊν και υπθρεςιϊν που 

ςυνοψίηονται ςτο Παράρτθμα Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν. 

2. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Κωδικόσ 

εναρίκμου: 2019Ε15000002, ΑΕ 150), φψουσ #62.000.000,00€#, ςφμφωνα με τθν αρικ.πρωτ.:.63741/19-06-

2020 (ΑΔΑ:6ΚΦΕ46ΜΣΛΡ-4ΔΚ) Απόφαςθ ΤπΟΙΚ.ΑΝ.Σ/ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. Κατάρτιςθσ Ετθςίων 

Προγραμμάτων. Θ παροφςα ςφμβαςθ δφναται να λάβει ςυγχρθματοδότθςθ ςτο Πολυετζσ Δθμοςιονομικό 

Πλαίςιο 2021-2027.  

3. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςε δφο (02) Φάςεισ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 39 του ν. 

3978/2011, ιτοι ωσ κάτωκι: 

Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ: Κατά τθν εν λόγω φάςθ, με τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καλοφνται 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ, που πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ αυτισ, να 

υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ. Μετά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν αιτιςεων ςυμμετοχισ και των 

ςυνθμμζνων ςε αυτζσ δικαιολογθτικϊν ωσ προσ τθν ικανοποίθςθ των κριτθρίων επιλογισ και τθν 

προκαταρκτικι απόδειξθ των όρων τθσ παροφςασ, κα εκδοκεί Απόφαςθ ζγκριςθσ των αποτελεςμάτων τθσ 

εν λόγω αξιολόγθςθσ, με τθν οποία κα ολοκλθρωκεί θ Α’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ και ςτθν οποία κα 

αναφζρονται οι κατάλλθλοι υποψιφιοι (προεπιλεγμζνοι) οικονομικοί φορείσ που κα κλθκοφν ςτθν Β’ 

Φάςθ του διαγωνιςμοφ. 

Β’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ: Οι προεπιλεχκζντεσ οικονομικοί φορείσ τθσ Α’ Φάςθσ, κα κλθκοφν με τθν 

αποςτολι ςχετικισ Πρόςκλθςθσ να υποβάλλουν τεχνικι και οικονομικι προςφορά, κατακζτοντασ και 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ, αφοφ παραλάβουν ιδιοχείρωσ ςε ζντυπθ μορφι ι ςε ψθφιακι μορφι (οπτικό 

δίςκο) με τθν ταυτόχρονθ υπογραφι πρωτοκόλλου παράδοςθσ – παραλαβισ το διαβακμιςμζνο ωσ 

ΑΠΟΡΡΘΣΟ τεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που κα περιγράφεται 

λεπτομερϊσ ςτθν εν λόγω Πρόςκλθςθ. Διευκρινίηεται ότι οποιαδιποτε διαδικαςία αφορά ςτθν  παραλαβι-

παράδοςθ διαβακμιςμζνων εγγράφων κα πραγματοποιείται ιδιοχείρωσ ςε ζντυπθ μορφι ι ςε ψθφιακι 

μορφι (οπτικό δίςκο) κατόπιν υπογραφισ Πρωτοκόλλου Παράδοςθσ - Παραλαβισ, από τον νόμιμα 

εξουςιοδοτθκζντα προσ τοφτο τθρϊντασ απαρζγκλιτα τισ διατάξεισ κατά ΕΚΒΑ ι αντίςτοιχων Διεκνϊν 

Διατάξεων.  

4. Ο διαγωνιςμόσ, κατάκεςθ – αποςφράγιςθ προςφορϊν ποιοτικισ επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ), κα 

πραγματοποιθκεί μετά τθν παρζλευςθ τουλάχιςτον πενιντα μία (51) θμερϊν από τθν θμερομθνία 

αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςασ ςτθν Τπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
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ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ παραπάνω καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 

υποβολισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ που υποβάλλονται ι περιζρχονται 

κακ’ οιονδιποτε άλλο τρόπο πζραν του περιγραφόμενου ςτθν παροφςα κα κεωροφνται απαράδεκτεσ και δεν 

κα εξετάηονται. 

Θ αποςφράγιςθ των φακζλων (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) που κα περιζχουν τα δικαιολογθτικά ποιοτικισ 

επιλογισ γίνεται Δθμόςια και κα διενεργθκεί τθν 21θ Αυγοφςτου 2020, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11:00, 

ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. 

Κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) κα γίνεται μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι μζχρι και τθν 20θ Αυγοφςτου 2020, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 14:30, ςτο 

ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Λιμζνασ Πειραιά, Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2, 4οσ όροφοσ, Γρ. 423) ι εναλλακτικά, 

τθν θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ιδιοχείρωσ ςτα αρμόδια όργανα τθσ Τπθρεςίασ 

(Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ) (Λιμζνασ Πειραιά, Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2, 4οσ όροφοσ, Γρ. 409). 

Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αποτελοφν τα κατωτζρω ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ Αϋ ζωσ Βϋ κακϊσ και 

τα ΠΡΟΑΡΣΘΜΑΣΑ Α’ ζωσ Δ’ επί του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ Βϋ: 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’ ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β’ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β’/ ΠΡΟΑΡΣΘΜΑ Α’ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β’/ ΠΡΟΑΡΣΘΜΑ Β’ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΘΘ ΕΠΙΚΕΨΘ (ΑΤΣΟΨΙΑ) 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β’/ ΠΡΟΑΡΣΘΜΑ Γ’ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΘ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β’/ ΠΡΟΑΡΣΘΜΑ Δ’ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Οι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ δφνανται να ηθτοφν εγγράφωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςυµπλθρωµατικζσ 

πλθροφορίεσ, ςχετικζσ µε τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ μζχρι και είκοςι (20) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ, ιτοι μζχρι και τθν 31-07-2020, και αυτζσ κα παρζχονται από τθ 

Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, το 

αργότερο μζχρι ζξι (06) θμζρεσ πριν τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που 

υποβάλλονται εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν ι ςε άλλθ γλϊςςα πζραν τθσ ελλθνικισ δεν εξετάηονται. Σα 

αιτιματα υποβάλλονται είτε ζγχαρτα ςτο ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Λιμζνασ Πειραιά, Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ 

Ε1-Ε2,4οσ όροφοσ), είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν διεφκυνςθ dipea.b@yna.gov.gr, πάντα με τθν 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ / ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 

21-08-2020 Παραςκευι 11:00 

Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν / 
Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ 
Αποκθκϊν / Σµιµα 2ο 

Ακτι Βαςιλειάδθ 
Πφλθ Ε1-Ε2 / ΣΚ 185 10 
Σθλ: 213-137-1081/4653/4499/4648 
Fax: 2131371361 
Email : dipea.b@yna.gov.gr 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
mailto:dipea.b@yna.gov.gr
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επιφφλαξθ διαςφάλιςθσ του απορριτου των διαβακμιςμζνων πλθροφοριϊν του διαγωνιςμοφ, οι δε 

διευκρινίςεισ αποςτζλλονται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτον αιτοφντα και αναρτϊνται ςτο 

διαδικτυακό τόπο του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr), απ’ 

όπου μποροφν να ενθμερϊνονται όλοι οι ςυμμετζχοντεσ.  

Πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ 

Αποκθκϊν του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1-Ε2, Πειραιάσ, 4οσ 

όροφοσ, τθλ. 213137-4653/4606/1081/4499) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από 10:00 ζωσ 14:00.  

5. Θ απόφαςθ: α) για τθν ζγκριςθ ι μθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, β) για τθν κατακφρωςθ ι μθ 

τθσ ςφμβαςθσ ςτο όνομα του επιλεγζντοσ οικονομικοφ φορζα και γ) για τθν ζγκριςθ ι μθ τθσ αντίςτοιχθσ 

δαπάνθσ, λαμβάνεται για τθν παροφςα προμικεια από το ΚΤΕΑ, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ 

Κοινοβουλευτικισ Επιτροπισ και ειςιγθςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. 

6. Θ εν λόγω ςφμβαςθ προμικειασ, υπόκειται ςε προςυμβατικό ζλεγχο νομιμότθτασ από αρμόδιο 

Κλιμάκιο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου κακϊσ εμπίπτει ςτα όρια του άρκρου 35 του ν.4129/2013, όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει. Σο ςχζδιο τθσ προσ υπό υπογραφι φμβαςθσ κα ςταλεί ςτο αρμόδιο Κλιμάκιο του 

Ελεγκτικοφ υνεδρίου για ζλεγχο νομιμότθτασ πριν από τθ ςφναψι τθσ. Με Απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ 

οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μπορεί να ηθτείται θ διενζργεια ελζγχου νομιμότθτασ και για επί μζρουσ 

φάςεισ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ που προθγοφνται τθσ ςφναψθσ τθσ οικείασ ςφμβαςθσ.  

7. Θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αποςταλεί με θλεκτρονικά μζςα ςτθν Τπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων 

τθσ Ε.Ε. Θ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων τθσ 

Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ..), αποςτζλλεται ςε  Εμπορικά – Βιομθχανικά 

Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ και καταχωρείται ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ), 

ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) ςτθν διαδρομι : «Διαγωνιςμοί Προμθκειϊν Σακτικοί 

Διαγωνιςμοί» και ςτο ςφνδεςμο «Δθμοςιεφςεισ» και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr). Σο 

πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) με τα παραρτιματά τθσ καταχωρείται ςτον ιςτότοπο 

https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και είναι διακζςιμο ςτο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. 

(www.hcg.gr) ςτθν διαδρομι : «Διαγωνιςμοί Προμθκειϊν Σακτικοί Διαγωνιςμοί» και ςτο ςφνδεςμο 

«Δθμοςιεφςεισ» και ςτο διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr). Επιπρόςκετα θ προκιρυξθ του 

διαγωνιςμοφ και το πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ (Α’ Φάςθ Διαγωνιςμοφ) κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό 

Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ). 

8. Σα αποτελζςματα αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ποιοτικισ επιλογισ κα ανακοινωκοφν από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι με απόφαςθ αποφαινόμενου οργάνου και κα αποςταλοφν εγγράφωσ ςτο ςφνολο των 

υποψθφίων που κατζκεςαν φάκελο δικαιολογθτικϊν. 

9. Θ υποβολι προςφορϊν από τουσ προεπιλεγζντεσ υποψθφίουσ κα πραγματοποιθκεί ζπειτα από 

ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί τυχόν αςκθκείςασ προςφυγισ. 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ 
 

 
Επιςυνάπτεται: 
Θ αρικ. 04/2020 Διακιρυξθ με τα αναφερόμενα ςτθν Απόφαςθ Παραρτιματα Αϋ - Βϋ και τα Προςαρτιματα Α’ ζωσ Δ’ 
αυτισ. 

http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/taxonomy/term/379
http://www.hcg.gr/taxonomy/term/379
http://www.hcg.gr/taxonomy/term/379
http://www.ynanp.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/taxonomy/term/379
http://www.ynanp.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 
 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Πρόεδροσ και Μζλθ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαδικαςιϊν φναψθσ υμβάςεων του Τπουργείου Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ (μζςω του Γραμματζα αυτισ) 
 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (Απόφαςθ διακιρυξθσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)  
1. ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΕΠΙΜΕΛ. ΕΛΛΑΔΟ 
keeuhcci@uhc.gr 
2. ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΘΘΝΩΝ  
info@acsmi.gr  
3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΑΘΘΝΩΝ 
info@acci.gr 
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 
eea@eea.gr  
5. ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 
info@bep.gr 
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΩ 
evep@pcci.gr 
7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΩ 
eepir@otenet.gr  
8.  ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ  
info@veth.gov.gr 
9. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΠΙΜΕΛ. 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ root@ebeth.gr 
10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 
epepthe@otenet.gr 
11. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΜΑΘΙΑ     
chamimat@otenet.gr 
12. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΙΛΚΙ     ebekilk@otenet.gr 
13. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΕΛΛΑ 
champella@pel.forthnet.gr 
14. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑ    
champier@otenet.gr 
15. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΡΡΩΝ      eves@otenet.gr 
16. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ    
info@epichal.gr 
17. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΔΡΑΜΑ      
ccidrama@dramanet.gr 
18. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑ      
eic157@otenet.gr 
19. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΞΑΝΘΘ     ebex@otenet.gr 
20. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΒΡΟΤ     
epimevro@otenet.gr 
21. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΘ     
info@rodopicci.gr, ccirodop@otenet.gr 
22. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. 
ΡΟΔΟΠΘ       info@everodopi.gr 
23. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ebegreve@grevenanet.gr 
24. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ    
kastcham@otenet.gr 
25. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΟΗΑΝΘ     
Chambers@otenet.gr 
26. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΘ    
eveflo@otenet.gr 
27. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ    
karditsacci@cld.gr 
28. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΑΡΙΑ    info@Larissa-
chamber.gr 
29. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΜΑΓΝΘΙΑ   info@c-
magnesia.gr 
30. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ info@trikala-
chamber.gr 

31. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 
epimviot@otenet.gr 
32. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΤΒΟΙΑ    epimevia@hol.gr 
33. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ   
epimevri@otenet.gr 
34. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ   
info@fthiotidoscc.gr 
35. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑ    epim-fo@hol.gr 
36. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ    
epimarta@otenet.gr 
37. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 
 cci@e-thesprotias.gr, mitroa@e-thesprogtias.gr 
38. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   info@cci-
ioannina.gr 
39. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΡΕΒΕΗA 
info@prevezachamber.gr 
40. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 
contact@epimetol.gr 
41. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΧΑΪΑ ea@e-a.gr 
42. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΛΕΙΑ   ilich-gr@otenet.gr 
43. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ebear@otenet.gr 
44. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑ   
info@arcadianet.gr 
45. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  
info@korinthcc.gr 
46. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
gytheioc@otenet.gr 
47. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΜΕΘΝΙΑ 
info@messinianchamber.gr 
48. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ  
info@ebeh.gr, varitaki@katartisi.gr 
49. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΑΙΘΙΟΤ info@epimlas.gr 
50. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΡΕΘΤΜΝΘ eber@otenet.gr  
51.  ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ epimel@chania-
cci.gr 
52. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΕΒΟΤ 
chamber@les.forthnet.gr 
53. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΜΟΤ samcci@otenet.gr 
54. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΧΙΟΤ epimelit@otenet.gr 
55. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΘΟΤ  
info@ebed.gr 
56. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ  
info@cycladescc.gr 
57. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΗΑΚΤΝΘΟΤ 
zantecci@otenet.gr 
58. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 
corfucci@otenet.gr 
59. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΚΕΦΑΛΘΝΙΑ & ΙΘΑΚΘ 
chamberk@otenet.gr 
60. ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΛΕΤΚΑΔΑ ebelef@otenet.gr 
61. ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ (Σ.Ε.Ε.) 
tee@central.tee.gr 
62. ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ nee@nee.gr 
63. ΔΙΕΘΝΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ 
iccgr@otenet.gr 
64. ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ 
info@sev.org.gr 
65. ΓΕΝΙΚΘ ΤΝ/ΝΔΙΑ ΕΠΑΓ/ΣΙΩΝ – ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:info@acsmi.gr
mailto:info@acci.gr
mailto:eea@eea.gr
mailto:info@bep.gr
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mailto:info@veth.gov.gr
mailto:root@ebeth.gr
mailto:epepthe@otenet.gr
mailto:chamimat@otenet.gr
mailto:ebekilk@otenet.gr
mailto:champella@pel.forthnet.gr
mailto:champier@otenet.gr
mailto:eves@otenet.gr
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mailto:ccidrama@dramanet.gr
mailto:eic157@otenet.gr
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mailto:info@rodopicci.gr
mailto:ccirodop@otenet.gr
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& ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟ   info@gsevee.gr 66. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.  it@eommex.gr 
67. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΤΟΘΕ 
68. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΑΝ-ΔΕΠΙΧ-ΔΘΔΕΠ-ΔΑΠΘΑ 
69. ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΡΟΠ Β’  
70. ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΟΔ 
 
ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. κ. Τπουργοφ  
2. Γρ. κ. Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. 
3. Γρ. κ. Α’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. 
4. Γρ. κ. Β’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. 
5. Γρ. κ. ΔΚΑ’ 
6. Γρ. κ. ΔΚΒ’ 
7. Γρ. κ. ΔΚΔ’ 
8. Γρ. κ. ΓΔΟΤ 
9. ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 1

Ο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 04/2020 
 

ΚΛΕΙΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

για την προμήθεια με τίτλο 

«Ανάπτυξη του Εθνικοφ υςτήματοσ Ολοκληρωμένησ Θαλάςςιασ Επιτήρηςησ (ΕΟΘΕ)» 

 

 
ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ 

Σίτλοσ Προμικειασ: Προμικεια για τθν «Ανάπτυξη του Εθνικοφ υςτήματοσ 
Ολοκληρωμένησ Θαλάςςιασ Επιτήρηςησ (ΕΟΘΕ)», (εφεξισ 
‘‘Προμικεια’’) 

Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ / Γενικι 
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Προμθκειϊν 
και Εποπτείασ Αποκθκϊν / Σμιμα 2ο Τλοποίθςθσ Προμθκειϊν 
Σακτικϊν Διαγωνιςμϊν 

Τπό προμικεια είδθ:  κοπόσ τθσ ανάπτυξθσ του ΕΟΘΕ είναι θ ζγκαιρθ επίγνωςθ τθσ 
επικρατοφςασ κατάςταςθσ ςτο καλάςςιο πεδίο ευκφνθσ του 
Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ (Maritime Domain Awareness) ςε πραγματικό χρόνο 
και επί 24ϊρου βάςεωσ. Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΟΘΕ, πζραν 
τθσ προςταςίασ των εξωτερικϊν καλαςςίων ςυνόρων τθσ Ε.Ε., 
κα ςυμβάλλει ενεργά ςτθ διαχείριςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν 
και ςτθν πάταξθ κάκε μορφισ εγκλθματικότθτασ και 
παραβατικότθτασ ςτον Ελλθνικό Θαλάςςιο Χϊρο. Επίςθσ, κα 
κωρακίςει τθν αςφαλι ναυςιπλοΐα και τθν αποτελεςματικι 
παρακολοφκθςθ τθσ καλάςςιασ κυκλοφορίασ και, παράλλθλα, 
κα μεγιςτοποιιςει τθν αποτελεςματικότθτα των μζτρων για τθν 
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςε όλθ τθν περιοχι ευκφνθσ 
του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

Σο ΕΟΘΕ κα αποτελείται από : 
α) 35 ςτακεροφσ ςτακμοφσ αιςκθτιρων εντόσ ςτρατιωτικϊν 
εγκαταςτάςεων (προκειμζνου να παρζχεται φυςικι αςφάλεια), 
οι οποίοι κα αποτελοφνται από ραντάρ, ςτακμό βάςθσ AIS, 
μετεωρολογικό ςτακμό, αναμεταδότθ VHF, και θλεκτρο-οπτικό 
αιςκθτιρα ςε 26 εξ αυτϊν, 
β) 2 αυτοκινοφμενουσ ςτακμοφσ αιςκθτιρων αντίςτοιχων 
επιδόςεων, εγκατεςτθμζνουσ επί οχιματοσ εκτόσ δρόμου για 
τθν κάλυψθ επιχειρθςιακϊν κενϊν, 
γ) 1 κφριο Κζντρο Διοίκθςθσ και Ελζγχου (ΚΔΕ) με κζντρο 
δεδομζνων (Data Center) ςτο Αρχθγείο Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., 
δ) 1 εφεδρικό ΚΔΕ ςτθ Ναυτικι Διοίκθςθ Αιγαίου με 
απομακρυςμζνο κζντρο δεδομζνων, 
ε) Ανάπτυξθ τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ με είκοςι δφο (22) 
ραδιοηεφξεισ, 419 χλμ. οπτικισ ίνασ και πζντε (05) μιςκωμζνεσ 
γραμμζσ για τθ διαςφνδεςθ των ςτακμϊν επιτιρθςθσ με τα ΚΔΕ 
μζςω του δικτφου των Ενόπλων Δυνάμεων 
ςτ) λογιςμικό που κα ολοκλθρϊνει το ςφνολο των αιςκθτιρων 
και ςυςτθμάτων. 
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Επιπρόςκετα, ο Ανάδοχοσ κα παρζχει : 
α) τουλάχιςτον 3 χρόνια εγγυθμζνθσ λειτουργίασ προμικειασ (με 
βακμολογοφμενο κριτιριο τθν παροχι ζωσ επιπλζον 2 ετϊν), 
β) κζντρο τεχνικισ υποςτιριξθσ επί 24ϊρου βάςεωσ, 
γ) αμοιβοφσ αιςκθτιρεσ και εξοπλιςμό, 
δ) εκπαίδευςθ προςωπικοφ. 

Κωδικοί CPV: 35120000-1 “υςτιματα και διατάξεισ επιτιρθςθσ και 
αςφαλείασ”. 

Τπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα υπό 
προμικεια είδθ : 

(Επιςπεφδουςα Τπθρεςία – Κφριοσ του Ζργου) 

Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ/ Αρχθγείο 
Λιμενικοφ ϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ / Τπθρεςία 
Ολοκλθρωμζνθσ Θαλάςςιασ Επιτιρθςθσ (ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-
ΕΛ.ΑΚΣ/ΤΟΘΕ) 

Σόποσ Παράδοςθσ:  [EL30, Αττικι] 
[EL41, Βόρειο Αιγαίο] 
[EL42, Νότιο Αιγαίο] 
[EL43, Κριτθ] 
[EL51, Ανατολικι Μακεδονία, Θράκθ] 
[EL62, Ιόνια Νθςιά] 
[EL64, τερεά Ελλάδα] 
Θα περιγράφονται αναλυτικά ςτο διαβακμιςμζνο τεφχοσ των 
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Παράρτθμα τθσ Πρόςκλθςθσ ) 

Χρόνοσ παράδοςθσ:  Σριάντα ζξι (36) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ και 
ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτθν Πρόςκλθςθ τθσ Β’ 
Φάςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

Προχπολογιςμόσ: Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των εξιντα δφο εκατομμυρίων ευρϊ #62.000.000,00€# 
(ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%) το οποίο επιμερίηεται ςε πενιντα 
εκατομμφρια ευρϊ #50.000.000,00€# (κακαρι αξία) και δϊδεκα 
εκατομμφρια ευρϊ #12.000.000,00€# (ΦΠΑ 24%). 

Χρθματοδότθςθ: Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του 

Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Κωδικόσ εναρίκμου: 

2019Ε15000002, ΑΕ 150), φψουσ #62.000.000,00€#, ςφμφωνα 

με τθν αρικ.πρωτ.:.63741/19-06-2020 (ΑΔΑ:6ΚΦΕ46ΜΣΛΡ-4ΔΚ) 

Απόφαςθ ΤπΟΙΚ.ΑΝ.Σ/ΓΓΔΕ-ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. Κατάρτιςθσ 

Ετθςίων Προγραμμάτων. Η παροφςα ςφμβαςθ δφναται να λάβει 

ςυγχρθματοδότθςθ ςτο Πολυετζσ Δθμοςιονομικό Πλαίςιο 2021-

2027.  

Κρατιςεισ : 
(επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ) 

α)*0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 375 του Ν. 4412/2016.  
β)*0,02% υπζρ Δθμοςίου ςφμφωνα με το άρκρο 36 παρ. 6 του 
Ν.4412/2016, υπό τθν προχπόκεςθ ζκδοςθσ τθσ προβλεπόμενθσ 
ςτθν προαναφερόμενθ διάταξθ ΚΤΑ. 
*Οι ωσ άνω κρατιςεισ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ 
χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) ςφμφωνα με τα άρκρα 12 και 13 του 
Κϊδικα Σελϊν Χαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ν. 
4169/1961.  

Παρακράτθςθ Φόρου : 
(επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ) 

Οι οικονομικοί φορείσ  εςωτερικοφ επιβαρφνονται με Φόρο 
Ειςοδιματοσ 4% για τθν προμικεια υλικϊν και 8% για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν, επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ του 
αντικειμζνου (τθσ ςυμβατικισ αξίασ που απομζνει μετά τθν 
αφαίρεςθ των κρατιςεων) αντίςτοιχα, ενϊ οι ανάδοχοι 
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εξωτερικοφ (αλλοδαπζσ επιχειριςεισ) που δεν διακζτουν μόνιμθ 
εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα απαλλάςςονται τθσ παρακράτθςθσ 
φόρου κατά τθν ζννοια των διμερϊν ςυμβάςεων αποφυγισ τθσ 
διπλισ φορολογίασ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ χϊρασ μόνιμθσ 
εγκατάςταςισ τουσ.*  

ΦΠΑ: 24% 

* ε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ του ΦΠΑ κα γίνεται ανάλογθ 
αναπροςαρμογι τθσ αμοιβισ του αναδόχου.  

Είδοσ Διαδικαςίασ: Κλειςτόσ Διαγωνιςμόσ Διεκνοφσ υμμετοχισ  

Κριτιριο Ανάκεςθσ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  

Ημερομθνία Διακιρυξθσ (Α’ Φάςθ 
Διαγωνιςμοφ)  

30-06-2020 

Ημερομθνία αποςτολισ τθσ Διακιρυξθσ ςτθν 
Τπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ε.Ε.: 

30-06-2020 

Ημερομθνία αποςτολισ περίλθψθσ τθσ 
Διακιρυξθσ ςτο ΦΕΚ Διακθρφξεων Δθμοςίων 
υμβάςεων  

01-07-2020 

Προκεςμία για υποβολι αιτθμάτων παροχισ 
διευκρινίςεων / πρόςκετων πλθροφοριϊν επί 
των όρων τθσ Διακιρυξθσ κατά τθν Α’ Φάςθ 
του Διαγωνιςμοφ:   

31-07-2020  

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ 
αιτιςεων ςυμμετοχισ  

21-08-2020 και ώρα 11:00 

Σόποσ κατάκεςθσ αιτιςεων ςυμμετοχισ  

Α) Μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
ιτοι μζχρι και τθν 20η Αυγοφςτου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14:30, ςτο ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Λιμζνασ Πειραιά, Ακτι 
Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2, 4οσ  όροφοσ, Γρ. 422) 
Β) Σθν θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ιτοι 
την 21-08-2020 και ώρα 11:00 ιδιοχείρωσ ςτα αρμόδια όργανα 
τθσ Τπθρεςίασ (Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ) (Λιμζνασ 
Πειραιά, Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2, 4οσ  όροφοσ, Γρ.409) 

Ημερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
αιτιςεων ςυμμετοχισ: 

Σθν 21-08-2020 και ώρα 11:00 από τθν Επιτροπι Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ) (Λιμζνασ Πειραιά, Ακτι Βαςιλειάδθ Πφλθ Ε1-Ε2, 
4οσ όροφοσ, Γρ.409)  
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1. Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης νοούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1. «Ανάδοχος»: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της Σύμβασης. 

2. «Αναθέτουσα Αρχή»: Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς κατά το άρθρο 2 άρθρου 2 παρ.1 
στοιχ.1 α, β του ν.4412/2016(ΦΕΚ Α΄147). 

3. «Γραπτός−ή» ή «Εγγράφως»: Κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών που μπορεί να αναγνωσθεί, να αναπαραχθεί 
και εν συνεχεία να ανακοινωθεί. Το σύνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και 
αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.  

4. «Διαβαθμισμένες πληροφορίες»: Οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, ασχέτως μορφής, φύσης ή τρόπου 
μετάδοσής του, στο οποίο έχει αποδοθεί επίπεδο συγκεκριμένης διαβάθμισης ασφαλείας ή επίπεδο 
προστασίας και το οποίο προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας και σύμφωνα με τους νόμους, ρυθμίσεις ή 
διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος απαιτεί προστασία από σφετερισμό, καταστροφή, αφαίρεση, 
αποκάλυψη, απώλεια ή πρόσβαση χωρίς έγκριση ή υπονόμευση οποιασδήποτε άλλης μορφής.  

5. «Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του 
Δημοσίου ή κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων των εν λόγω προσώπων ή φορέων, που προσφέρει 
αντίστοιχα την εκτέλεση εργασιών ή έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. 

6. «Ευαίσθητος εξοπλισμός, ευαίσθητα έργα, ευαίσθητες υπηρεσίες»: Εξοπλισμός, έργα και υπηρεσίες για 
σκοπούς ασφάλειας που αφορούν, απαιτούν ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες. 

7. «Ηλεκτρονικό μέσο»: Μέσο που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας, περιλαμβανομένης της 
ψηφιακής συμπίεσης και αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται και παραλαμβάνονται 
με ενσύρματη μετάδοση, με ραδιοκύματα, με οπτικά ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. 

8. «Κλειστή διαδικασία»: Η διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να 
συμμετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την 
αναθέτουσα αρχή μπορούν να υποβάλουν προσφορά. 

9. «Κεντρική αρχή προμηθειών»: Μία αναθέτουσα αρχή ή ένας αναθέτων φορέας κατά το άρθρο 2 άρθρου 2 
παρ.1 στοιχ.1 α, β του ν.4412/2016(ΦΕΚ Α΄147) ή μια ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία που αποκτά προϊόντα ή 
υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς ή αναθέτει συμβάσεις ή συνάπτει 
συμφωνίες−πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 
φορείς. 

10. «Κυβέρνηση»: Η ελληνική κυβέρνηση, καθώς και κάθε κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση 
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας. 

11. «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις» (Common Procurement Vocabulary, CPV): Η ονοματολογία 
αναφοράς που εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όπως ισχύει με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 (L 340). 

12. «Κύκλος ζωής»: Όλα τα πιθανά διαδοχικά στάδια ενός προϊόντος, δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη, 
βιομηχανική ανάπτυξη, παραγωγή, επισκευή, εκσυγχρονισμός, τροποποίηση, συντήρηση, διοικητική μέριμνα, 
κατάρτιση, δοκιμή, απόσυρση και διάθεση. 

13. «Οικονομικός φορέας»: Ένας εργολήπτης, προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών. 

14. «Προσφέρων»: Οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο διαδικασίας κλειστής ή με 
διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικού διαλόγου. 

15. «Προσωρινός ανάδοχος»: Ο προσφέρων, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης 
και ελέγχου των προσφορών ορίζεται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και προσκαλείται να υποβάλλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

16. «Σύμβαση»: Σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 
οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και έχουν ως 
αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα και με το άρθρο 2 
παρ.1 στοιχ.5 του ν.4412/2016. 
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17. «Σύμβαση προμηθειών»: Άλλη σύμβαση εκτός σύμβασης έργου που έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη 
χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση−πώληση, με ή χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων. 
Σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει επίσης, παρεμπιπτόντως, 
εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται σύμβαση προμηθειών. 

18. «Σύμβαση υπηρεσιών»: Σύμβαση, εκτός από σύμβαση έργου ή προμηθειών, που έχει ως αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών – σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες θεωρείται 
σύμβαση υπηρεσιών, εφόσον η αξία των υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται 
στη σύμβαση – σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και περιλαμβάνει 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα 45 του CPV που μόνο παρεμπιπτόντως έχουν σχέση με το κύριο 
αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται σύμβαση υπηρεσιών. 

19. «Συνδεδεμένη επιχείρηση»: Κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος της Σύμβασης μπορεί να ασκεί, άμεσα 
ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο ή η 
οποία, ως ανάδοχος, υπόκειται στην  κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, 
χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκμαίρεται όταν μια 
επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης, άμεσα ή έμμεσα: κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης, διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν 
στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση ή μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου 
διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. 

20. «Τεχνική προδιαγραφή», εφόσον πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών: Προδιαγραφή που 
περιλαμβάνεται σε έγγραφο το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασμό για όλες τις 
χρήσεις συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), και την 
εκτίμηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών 
του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, 
την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση 
ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες 
εκτίμησης της συμμόρφωσης. 

21. «Υποψήφιος»: Οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να τύχει προσκλήσεως συμμετοχής σε διαδικασία 
κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο. 

22. «Υπεργολαβία»: Σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς μεταξύ ενός αναδόχου και ενός 
ή περισσότερων οικονομικών φορέων με σκοπό την εκτέλεση της Σύμβασης και έχει αντικείμενό της έργα, 
προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

23. «Παράδοση»: Η παράδοση εκ μέρους του τελικού αναδόχου θεωρείται ότι συντελέσθηκε, όταν ο τελικός 
ανάδοχος προσκομίσει όλα τα συμβατικά είδη, (προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών) που συμφωνούν 
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης: 

α. Στο χρόνο που προβλέπεται από τη Σύμβαση. 

β. Συνοδευόμενα με όλα τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση παραστατικά. 

γ. Στον προκαθορισμένο από τη Σύμβαση τόπο. 

δ. Στην ποσότητα που προβλέπεται από τη Σύμβαση. 

24. «Εμπρόθεσμη παράδοση»: Νοείται κατ’ αρχήν κάθε παράδοση συμβατικού είδους όταν συντρέχουν όλες οι 
προϋποθέσεις της «Παράδοσης» ανωτέρω και εφόσον υπογραφεί Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής Παραλαβής. 

25. «Μη συμμόρφωση»: Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000 (ΕΛΟΤ EN ISO 9000) ορίζεται ως «Η μη ικανοποίηση 
συγκεκριμένων απαιτήσεων». 

26. «Υποσυμβαλλόμενος»: Ο υποπρομηθευτής ή υπεργολάβος, ο οποίος έχει συμβόλαιο – συμφωνία 
συνεργασίας με τον τελικό ανάδοχο για τη Σύμβαση. 

27. «Χρήστης»: Νοείται το ΥΝΑΝΠ επ’ ωφελεία του οποίου πραγματοποιείται η Σύμβαση. 

28. «Αγοραστής»: Η Αναθέτουσα Αρχή. 

29. «Επιχειρησιακές Απαιτήσεις»: Είναι όλες εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες καθορίζουν τις υπηρεσίες που θα 
πρέπει να παρέχονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τη βέλτιστη εκμετάλλευση και υποστήριξη 
του προμηθευθέντος αντικειμένου, κατά τη διάρκεια της υπολειπόμενης επιχειρησιακής ζωής του. 
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30. Τεχνικές Απαιτήσεις: Είναι εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει 
να παρέχονται οι απαιτούμενες υπηρεσίες (επιχειρησιακές απαιτήσεις) στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ώστε να 
διασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

31. Βασικά Κριτήρια: Είναι ουσιώδεις και απαράβατοι όροι που αποτελούν ισχυρές απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, 
οι οποίοι συνιστούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ανάθεση του υπόψη έργου και εφόσον οποιοιδήποτε από 
αυτούς δεν πληρούνται, ο υποψήφιος ανάδοχος απορρίπτεται κατά τη διαδικασία της προεπιλογής. 

32. Επιθυμητά Κριτήρια: Είναι απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ πέραν των ουσιωδών όρων (βασικά κριτήρια), οι 
οποίες βελτιώνουν την αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας και είναι επιθυμητές. Η συμμόρφωση ή μη με 
αυτές βαθμολογείται με το συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου. 

33. Προδιαγραφές Επιδόσεων: Είναι είτε η επιθυμητή προδιαγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας (Service 
Standard), είτε το επιθυμητό επίπεδο (Service Level), ανάλογα με το είδος της απαιτούμενης υπηρεσίας και 
εφόσον αυτό είναι δυνατό από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

34. Πίνακες Συμμόρφωσης: Είναι τα έντυπα συσχέτισης κάθε υποβληθείσας προσφοράς με τις απαιτήσεις της 
τεχνικής προδιαγραφής. Τα έντυπα συσχέτισης είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 39 του ν. 3978/2011.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός 

εναρίθμου: 2019ΣΕ15000002, ΣΑΕ 150), ύψους #62.000.000,00€#, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.:.63741/19-06-

2020 (ΑΔΑ:6ΚΦΕ46ΜΤΛΡ-4ΔΚ) Απόφαση ΥπΟΙΚ.ΑΝ.Τ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων 

Προγραμμάτων. Η παρούσα σύμβαση δύναται να λάβει συγχρηματοδότηση στο Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο 2021-2027.  

3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Σκοπός της ανάπτυξης του ΕΣΟΘΕ είναι η έγκαιρη επίγνωση της επικρατούσας κατάστασης στο θαλάσσιο πεδίο 
ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Maritime Domain Awareness) σε πραγματικό χρόνο και επί 24ώρου βάσεως. Με 
αυτόν τον τρόπο, το ΕΣΟΘΕ, πέραν της προστασίας των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ε.Ε., θα 
συμβάλλει ενεργά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στην πάταξη κάθε μορφής εγκληματικότητας 
και παραβατικότητας στον Ελληνικό Θαλάσσιο Χώρο. Επίσης, θα θωρακίσει την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την 
αποτελεσματική παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και, παράλληλα, θα μεγιστοποιήσει την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής σε όλη την περιοχή ευθύνης του 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Το ΕΣΟΘΕ θα αποτελείται από : 
α) 35 σταθερούς σταθμούς αισθητήρων εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων (προκειμένου να παρέχεται 
φυσική ασφάλεια), οι οποίοι θα αποτελούνται από ραντάρ, σταθμό βάσης AIS, μετεωρολογικό σταθμό, 
αναμεταδότη VHF, και ηλεκτρο-οπτικό αισθητήρα σε 26 εξ αυτών, 
β) 2 αυτοκινούμενους σταθμούς αισθητήρων αντίστοιχων επιδόσεων, εγκατεστημένους επί οχήματος εκτός 
δρόμου για την κάλυψη επιχειρησιακών κενών, 
γ) 1 κύριο Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (ΚΔΕ) με κέντρο δεδομένων (Data Center) στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 
δ) 1 εφεδρικό ΚΔΕ στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου με απομακρυσμένο κέντρο δεδομένων, 
ε) Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής με είκοσι δύο (22) ραδιοζεύξεις, 419 χλμ. οπτικής ίνας και πέντε (05) 
μισθωμένες γραμμές για τη διασύνδεση των σταθμών επιτήρησης με τα ΚΔΕ μέσω του δικτύου των Ενόπλων 
Δυνάμεων 
στ) λογισμικό που θα ολοκληρώνει το σύνολο των αισθητήρων και συστημάτων. 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα παρέχει : 
α) τουλάχιστον 3 χρόνια εγγυημένης λειτουργίας προμήθειας (με βαθμολογούμενο κριτήριο την παροχή έως 
επιπλέον 2 ετών), 
β) κέντρο τεχνικής υποστήριξης επί 24ώρου βάσεως, 
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γ) αμοιβούς αισθητήρες και εξοπλισμό, 
δ) εκπαίδευση προσωπικού. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 35120000-1 “Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας”. 

Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο του έργου. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ 
#62.000.000,00€# (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)  
 
Η διάρκεια της σύμβασης (ήτοι η παράδοση του φυσικού αντικειμένου) ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες , 
από την υπογραφή της σύμβασης.  

Αναλυτικοί χρόνοι παράδοσης καθώς και αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης θα παρατίθεται στην Πρόσκληση της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού στο Παράρτημα Τεχνικής 
Προδιαγραφής.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. 

4. Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω στην απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, και στην οποία 
επισυνάπτονται οι παρόντες όροι της διακήρυξης. 

5. Έγγραφα Σύμβασης – Ισχύς Εγγράφων   

Α. Τα έγγραφα της Σύμβασης περιλαμβάνουν: 

1. Τις «προκηρύξεις» που δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 47 έως 50 του ν.3978/11. 

Η υπ΄ αριθμ. 2020/S 127-311912 Προκήρυξη της Σύμβασης κλειστής διαδικασίας όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2. Τη «Διακήρυξη» του διαγωνισμού και την πρόσκληση, οι οποίες περιλαμβάνουν όλους τους όρους της 
διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και τις τυχόν απαιτήσεις για την ασφάλεια 
εφοδιασμού, ασφάλεια πληροφοριών και υπεργολαβία. Πλέον των παραπάνω η πρόσκληση περιλαμβάνει και 
τις τεχνικές προδιαγραφές έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του Παραρτήματος 
ΙΙΙ του ν.3978/11. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
επί όλων των ανωτέρω. 

3. Τα Υποδείγματα των Εγγυητικών Επιστολών. (Προσάρτημα Α’). 

4. Το Υπόδειγμα αίτησης επίσκεψης/αυτοψίας. (Προσάρτημα Β’). 

5. Τη Σύμβαση και τα τυχόν παραρτήματα που προσαρτώνται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της. ( Προσάρτημα Γ’) 

6. Το Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής  (Προσάρτημα Δ’)  

Β. Πριν την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού: 

1. Η ισχύουσα νομοθεσία υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου. 

2. Η παρούσα υπερισχύει της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

3. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
του καταρτισθέντος με βάση την κατακύρωση σχεδίου Σύμβασης, οι όροι της κατακυρωτικής απόφασης 
υπερισχύουν των όρων της προσφοράς. 
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6. Προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής και αποσφράγιση αυτών  

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής (Α Φάση Διαγωνισμού) είναι η 20-08-2020, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στη γραμματεία του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Λιμένας Πειραιά, Ακτή Βασιλειάδη 
Πύλη Ε1-Ε2, 4ος όροφος, γρ. 422). Η κατάθεση των προσφορών ποιοτικής επιλογής (Α’ Φάση Διαγωνισμού) 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόδειξη ή ιδιοχείρως από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του συμμετέχοντος 
οικονομικού φορέα το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Εναλλακτικά, 
μπορεί να κατατεθεί την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα 
της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) (Λιμένας Πειραιά, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 4ος 
όροφος, γρ. 409). 

Φάκελος ο οποίος υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμος και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

Ο διαγωνισμός, κατάθεση – αποσφράγιση προσφορών ποιοτικής επιλογής (Α’ Φάση Διαγωνισμού), θα 

πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον πενήντα μία (51) ημερών από την ημερομηνία αποστολής 

της περίληψης της παρούσας στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής (Α’ Φάση Διαγωνισμού) 

γίνεται Δημόσια και θα διενεργηθεί την 21η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, ενώπιον της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Λιμένας Πειραιά, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 4ος όροφος, γρ. 409). Τα 

αποτελέσματα αξιολόγησης των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής θα ανακοινωθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή με απόφαση αποφαινόμενου οργάνου και θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη 

συνέχεια εγγράφως στο σύνολο των υποψηφίων που κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών.   

7. Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την 30-06-2020 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ: 2020/S 127-311912]. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), αποστέλλεται σε Εμπορικά – Βιομηχανικά Επιμελητήρια της 
χώρας και καταχωρείται στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο διαδικτυακό τόπο 
του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στην διαδρομή : «Διαγωνισμοί Προμηθειών Τακτικοί Διαγωνισμοί» και στο 
σύνδεσμο «Δημοσιεύσεις» στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr). 

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης (Α’ Φάση Διαγωνισμού) με τα παραρτήματά της καταχωρείται στον ιστότοπο 
https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
(www.hcg.gr) στην διαδρομή: «Διαγωνισμοί Προμηθειών Τακτικοί Διαγωνισμοί» και στο σύνδεσμο 
«Δημοσιεύσεις» στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr). 

Επιπρόσθετα η προκήρυξη του διαγωνισμού και το πλήρες τεύχος της διακήρυξης (Α’ Φάση Διαγωνισμού) θα 
καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

8. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

http://www.et.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/taxonomy/term/379
http://www.ynanp.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.hcg.gr/taxonomy/term/379
http://www.ynanp.gr/
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες,  
δ) δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016, 
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. 
 
H Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και 
την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της 
κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
24 του Ν.4412/2016. 

9. Εγγυήσεις (Β’ Φάση Διαγωνισμού) 

1. Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 37 της παρούσας διακήρυξης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος 
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (05) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Παρατίθενται στο Προσάρτημα Α’ της παρούσας τα υποδείγματα των απαιτούμενων εγγυήσεων συμμετοχής, 
καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας, οι οποίες θα καθορισθούν αναλυτικά στην Πρόσκληση 
της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2. Στην Α’ Φάση Διαγωνισμού δεν απαιτείται η προσκόμιση κάποιας εγγύησης.  

3. Εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται κατά την Β΄ Φάση του Διαγωνισμού. Για την έγκυρη συμμετοχή στη 
διαδικασία σύναψης κατά την Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, θα κατατίθεται από τους κατάλληλους 
οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 1% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση που ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ #500.000,00€#. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 22 της παρούσας διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή 
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και  

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 
4129/2013 (Α΄ 52). 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις 
κάτωθι περιπτώσεις:  

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και  

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή 
έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει 
χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι αυτού, δεν προσκομίσει εγκαίρως 
τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης. 

10. Οικονομικοί Φορείς – Δικαιούμενοι Συμμετοχής  

 

1. Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους − μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή/προμήθεια, δεν επιτρέπεται να 
αποκλείονται με την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, κατά την ελληνική 
νομοθεσία. 

 

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιτρέπει σε οικονομικούς φορείς από τρίτες χώρες που έχουν, δυνάμει της 
νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασής τους, το δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή/ 
προμήθεια, να συμμετέχουν σε διαδικασία σύναψης Σύμβασης, εφόσον γίνεται ρητή περί τούτου μνεία στους 
Όρους της παρούσας. 

 

3. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεων προμηθειών που περιλαμβάνουν 
επιπλέον εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν στους Όρους της παρούσας να 
ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα 
ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων, τα οποία επιφορτίζονται με την εκτέλεση 
της συγκεκριμένης Σύμβασης. 

 

4. Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ή να εμφανίζονται 
ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν 
μπορεί να απαιτεί από τις κοινοπραξίες ή ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Εν τούτοις, η επιλεγείσα κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 
περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η Σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης. 
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5. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί κοινοπραξία ή ένωσης οικονομικών φορέων, υποβάλλεται 
δήλωση των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής 
κάθε μέλους, τον καθορισμό ενός μέλους ως υπεύθυνου για το συντονισμό. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις 
κοινοπραξίες και τις ενώσεις οικονομικών φορέων τη διοίκηση και την εκπροσώπηση τους έναντι της 
αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου διοίκησης κάθε μέλους των, από την οποία να προκύπτει η 
έγκριση για τη συμμετοχή του μέλους στην κοινοπραξία. 

 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, εφόσον συντρέχουν 

σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, ή  

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,  ή  

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  

κ α ι  

Β) πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης,  

κ α ι  

Γ)  διαθέτουν: 

i) στην περίπτωση ημεδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεως 
εκδοθέν κατά τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.) και να το διατηρούν σε 
ισχύ έως και τη λήξη της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας. Την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
υπέχει και μέλος ένωσης οικονομικών φορέων καθώς επίσης και ο/οι υπεργολάβοι, τους οποίους ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκτελέσει/ουν τμήμα της σύμβασης, 
εφόσον του/ς ανατεθεί. 

ii) στην περίπτωση αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, ισότιμο πιστοποιητικό εκδοθέν από τον 
αρμόδιο κρατικό φορέα ασφαλείας της χώρας του και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η έδρα του 
βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Κράτος, το οποίο έχει συνάψει 
Συμφωνία Ασφαλείας (Security Agreement) με την Ελλάδα. Την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
υπέχει και μέλος ένωσης οικονομικών φορέων καθώς επίσης και ο/οι υπεργολάβοι, τους οποίους ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκτελέσει/ουν τμήμα της σύμβασης, 
εφόσον του/ς ανατεθεί.   

 

11. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης  

 

Κατά την Α’ Φάση του Διαγωνισμού επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων / 
συμπληρωματικών πληροφοριών, αυτά μπορούν να υποβάλλονται είτε σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του 
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Λιμένας Πειραιά, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2,4ος όροφος, γρ. 422), είτε σε 
ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό dipea.b@yna.gov.gr. 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παροχής διευκρινίσεων / συμπληρωματικών πληροφοριών ορίζεται η 31-07-
2020, ήτοι το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ποιοτικής 
επιλογής, οι δε απαντήσεις / διευκρινίσεις παρέχονται από τον φορέα το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ηλεκτρονικά απ’ευθείας στον αιτούντα και αναρτώνται στο διαδικτυακό 

mailto:diprom.b@hcg.gr
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τόπο του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr), απ’ όπου μπορούν 
να ενημερώνονται όλοι οι συμμετέχοντες. Διευκρινήσεις που ζητούνται από οποιονδήποτε οικονομικό φορέα 
κοινοποιούνται, με μέριμνα της Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεωτικά σε όλους όσους έλαβαν 
αντίγραφο των όρων, στη διεύθυνση που δήλωσαν. Η αποστολή των διευκρινήσεων θεωρείται ότι έγινε νόμιμα 
εφόσον αποσταλούν στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (FAX) ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-
mail) που δήλωσαν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς.Τέτοιες διευκρινήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας και λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, 
σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους 
όρους του παρόντος διαγωνισμού. Έγγραφα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό που ζητήθηκαν από 
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα αποστέλλονται σε αυτόν μόνο, ενώ στους υπολοίπους υποψηφίους 
αποστέλλεται απλή κοινοποίηση της επιστολής με την οποία αποστέλλονται τα έγγραφα. Συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αποστέλλονται μόνο στον οικονομικό φορέα που 
απεστάλησαν και τα αντίστοιχα έγγραφα, ενώ στους υπόλοιπους υποψήφιους αποστέλλεται απλή 
κοινοποίηση της επιστολής με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε εκπρόθεσμα, δεν εξετάζονται. 

Αίτημα Αυτοψίας κατά την Α’ Φάση του Διαγωνισμού: Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς με την αίτηση 
συμμετοχής τους στην Α’ Φάση του διαγωνισμού, συνυποβάλουν έντυπο αιτήσεως επίσκεψης/αυτοψίας (site 
survey), σύμφωνα με το Υπόδειγμα 12 του ΕΚΒΑ που παρατίθεται στο Προσάρτημα Β’ της παρούσας, για το 
σύνολο των σημείων εγκατάστασης του υπό προμηθεια συστήματος. Να ληφθεί υπόψη πως οι οικονομικοί 
φορείς οι οποίοι θα προσκληθούν στη Β΄ Φάση του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλουν ακριβές πρόγραμμα 
επισκέψεων εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης σε αυτούς. 

Κατά την Β’ Φάση του Διαγωνισμού και λόγω του απορρήτου χαρακτήρα του τεύχους Τεχνικών 
Προδιαγραφών, το οποίο θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Πρόσκλησης, όλες οι επικοινωνίες που θα 
αφορούν στο εν λόγω τμήμα της Πρόσκλησης θα γίνονται μόνο σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με την διαδικασία 
που θα περιγράφεται αναλυτικά σε αυτήν. Ειδικότερα, το διαβαθμισμένο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, 
θα διατίθεται ιδιοχείρως στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 (Εντός Λιμένα 
Πειραιά) εντός δέκα (10) ημερών από την αποστολή της Πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως και 13:00. Για την παραλαβή του συγκεκριμένου τεύχους οι 
προεπιλεχθέντες/ κατάλληλοι οικονομικοί φορείς δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων προς τούτο προσώπων, θα υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. 
Επισημαίνεται πως, ο υπογράφων το προαναφερόμεν Πρωτόκολλο, ο οποίος θα παραλαμβάνει ιδιοχείρως το 
διαβαθμισμένο τεύχος, πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία περί ΕΚ.Β.Α. ή την αντίστοιχη ισχύουσα νομοθεσία άλλης χώρας. Περισσότερες 
λεπτομέρειες της εν λόγω διαδικασίας θα καθορισθούν με την Πρόσκληση της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.  

Ειδικότερα και αναφορικά με τη Β΄ Φάση του διαγωνισμού, η διαδικασία παροχής διευκρινίσεων (τόσο η 
υποβολή των αιτημάτων όσο και η έκδοση των παρεχόμενων διευκρινίσεων) θα πραγματοποιείται μόνο σε 
έντυπη μορφή, με την εμπλοκή των νομίμων εκπροσώπων των κατάλληλων οικονομικών φορέων, εφόσον 
τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων αφορούν στο απόρρητο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, σύμφωνα με 
τα αναλυτικά προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Β’ Φάσης. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε 
άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτό κατά 
την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία 
δηλώνει τα ανωτέρω.  
Διενέργεια αυτοψίας κατά τη Β’ Φάση: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα προσκληθούν να υποβάλλουν 
προσφορά στη Β’ Φάση του διαγωνισμού, θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν αυτοψία (site survey) 
στους χώρους εγκατάστασης του εξοπλισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Εθνικού 
Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) (ΦΕΚ Β’ 336/16.03.2005), με σκοπό τον ακριβέστερο 

http://www.hcg.gr/
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προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών και των απαραίτητων υλικών. Σε συνέχεια των προαναφερομένων 
του παρόντος άρθρου οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά θα πρέπει 
να υποβάλουν ακριβές πρόγραμμα επισκέψεων εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης σε αυτούς. 

Οι επισκέψεις στους χώρους αρμοδιότητας των Ενόπλων Δυνάμεων δύνανται να πραγματοποιούνται μόνον 
κατά τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ ώρας 08:00 και 15:00.  

12. Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)1.  

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 1.  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν 
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται 
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.1 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (σχέδια – 
μελέτες) μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. Η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την μετάφραση των ως άνω 
εντύπων, με έξοδα του συμμετέχοντα μέχρι την ημερομηνία που θα ορισθεί προς τούτο.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του υποψήφιου 
οικονομικού φορέα καθώς και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

13. Αρμόδιες Δημόσιες Αρχές/ Υπηρεσίες για Πληροφόρηση επι θεμάτων φορολογίας, προστασίας 
περιβάλλοντος και εργασιακών θεμάτων  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύναται να λαμβάνουν ειδική ή εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τη 
φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περι προστασίας της απασχόλησης και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Για θέματα φορολογίας στο Υπουργείο Οικονομικών (Κ.Ε.Φ. - Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) 

Τηλ. +30 213 162 1000 , url: https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia  

2. Για θέματα προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (Υπηρεσία ΙΡΙΔΑ) 

Τηλ. +30 213 1516649 url: pliroforisi-politi@ypakp.gr  

https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia
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3. Για θέματα προστασίας περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Τηλ.  +30 213 1513000, url: http://www.ypeka.gr 
 

14. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί 
στο τρίτο μέρος εξαιτίας της ακούσιας ή εκούσιας παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας λόγω της συμμετοχής του στην προμήθεια αυτή. 
2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί 
και η οποία πηγάζει εκ της ακούσιας ή εκούσιας παραβίασης από τον Ανάδοχο, δικαιωμάτων πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εξαιτίας της χρήσης πληροφοριών, στοιχείων ή δεδομένων που θα περιέλθουν σε 
γνώση του Ελληνικού Δημοσίου ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του Αναδόχου στην προμήθεια των ειδών 
ή/και υπηρεσιών της παρούσας. 

15. Ευθύνη Έναντι Τρίτων  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τη ζημία που προκαλείται σε τρίτους και οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. 
Η ευθύνη αυτή διαρκεί καθ' όλο το χρόνο για τον οποίο ο κατασκευαστής έχει εγγυηθεί τη δομική ακεραιότητα 
και την αξιόπιστη λειτουργία του και αφορά ζημίες που προκαλούνται από ελαττώματα στο σχεδιασμό, τη 
δομή, τη σύσταση του προϊόντος και των υλικών από τα οποία αυτό συντίθεται, καθώς και σε ελαττώματα ή 
ατέλειες που οφείλονται στην κατασκευή του προϊόντος. 

16. Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής (Α’ Φάση Διαγωνισμού) 

 

0. Αίτηση Συμμετοχής και Δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν 

 

Στο στάδιο ποιοτικής επιλογής οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής, 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναγράφονται τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

α) την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται (ήτοι Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών), 
β) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και την 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε 
περίπτωση αντιπροσώπευσης αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου). Σε περίπτωση 
Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη της, καθώς επίσης 
και το ποσοστό συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό.  
γ) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης (Αριθμός Διακήρυξης, Τίτλος αυτής όπως αναγράφεται στο 
εξώφυλλό της για τον οποίο υποβάλλεται η Αίτηση Συμμετοχής), 
δ) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και 
πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής, 
ε) ότι δεν αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου, με απόφαση της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ούτε κηρύχθηκαν έκπτωτοι με 
τελεσίδικη απόφαση από συμβάσεις άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου 
Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,  
στ) εάν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων 
φορέων και αναφορά της επωνυμίας αυτών, 
ζ) εάν προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
και αναφορά της επωνυμίας αυτών και το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου της σύμβασης,  
η) τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή/και του νομίμως εξουσιοδοτηθέντος προς τούτο προσώπου 
του οικονομικού φορέα, ο οποίος θα προσέλθει στη Β’ Φάση του διαγωνισμού για την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής και θα παραλάβει το διαβαθμισμένο τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών καθώς και θα δύναται να παραλαμβάνει οποιοδήποτε έγγραφο/ στοιχείο περιέχει 

http://www.ypeka.gr/el-gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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διαβαθμισμένες πληροφορίες σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή/και εκτέλεσης της 
σύμβασης και ο οποίος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος για το χειρισμό διαβαθμισμένων 
πληροφοριών και υλικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΒΑ.  

 
Παρατίθεται στο Προσάρτημα Δ’ της παρούσας το σχετικό υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής 
 
Περαιτέρω παρατίθενται τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που υποχρεούνται οι οικονομικοί φορείς να 
καταθέσουν στην Α΄ Φάση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποδείξουν: 
 
1. Δικαιολογητικά νομιμοποίησης, προσωπικής κατάστασης και επαγγελματικής επάρκειας 
 
1.1. Τη νομιμοποίησή τους ως κάτωθι: 
1.1.1. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως ισχύον καταστατικό, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 
1.1.2 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
(α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά  που 
αναφέρονται στην ανωτέρω υποπαράγραφο, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες  και στοιχεία,  
που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. 
(β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται 
στις περιπτώσεις των παραγράφων ανωτέρω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου (ενν. του νομίμου εκπροσώπου αυτού) 
ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και επιπλέον να 
δηλώνονται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δεν προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά 
για την νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
1.1.3. Οι ενώσεις εταιρειών και οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 
(α) Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην 
κοινοπραξία. 
(β) Συμφωνητικό των μελών της ένωσης εταιρειών/κοινοπραξίας περί συστάσεως αυτής καθώς και πράξη του 
αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της κοινοπραξίας για την έγκριση συμμετοχής του μέλους στην ένωση 
εταιρειών/κοινοπραξία. 

Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την 
κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την υποβολή του και να μην έχει τροποποιηθεί μέχρι την υποβολή τους. 
Στις λοιπές περιπτώσεις (ενν. που δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης της εκπροσώπησης και των μεταβολών της 
σε αρμόδια αρχή) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης, μεταβολών και 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, πιστοποιητικά εκπροσώπησης, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  
 
1.2. Την προσωπική τους κατάσταση και επαγγελματική τους επάρκεια, σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58, 65 του 
ν.3978/11, που καθορίζονται ως εξής: 
1.2.1. Οι Έλληνες πολίτες: 
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1.2.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει εις 
βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 57 του ν. 3978/2011: 
(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42). 
(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
(ζ) δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
(η) δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
(θ) δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις 
της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του 
διαγωγή, όπως για παράδειγμα η παράβαση υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την εξαγωγή αμυντικού 
εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
1.2.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνήσιου υπογραφής, στην οποία, να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στο διαγωνισμό: 
(α) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με 
οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως, για παράδειγμα, παραβίαση 
υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών ή του εφοδιασμού, στο πλαίσιο προηγούμενης 
σύμβασης. 
(β) δεν έχει εξακριβωθεί, βάσει οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, ότι δεν διαθέτει την αξιοπιστία που 
απαιτείται για τον αποκλεισμό κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους. 
(γ) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την προμήθεια των πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του  ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
1.2.1.3. Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, στο «Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Αμυντικού Υλικού» του άρθρου 64 του ν.3978/11. Διευκρινίζεται ότι μέχρι τη σύσταση του Ενιαίου Μητρώου 
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Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα (ΕΜΕΑΤ ή Μητρώο), που αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση, τήρηση και 
ενημέρωσή του ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, ο οικονομικός φορέας μπορεί να προσκομίσει είτε πιστοποιητικό εγγραφής στο «Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού», εφόσον είναι κατασκευαστής υποκατασκευαστής, που διαθέτει 
παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είτε ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία να 
δηλώνεται ότι πληροί τις τιθέμενες από τα άρθρα 57-62 του ν.3978/11 προϋποθέσεις εγγραφής του στο 
«Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα». 
1.2.1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους. 
1.2.1.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
1.2.1.6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων. 
 
1.2.2. Οι αλλοδαποί: 
1.2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ως παράγραφος 1.2.1.1. 
1.2.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνήσιου υπογραφής, όπως στην παράγραφο 1.2.1.2. 
1.2.2.3. Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό στον αντίστοιχο επίσημο κατάλογο 
(Μητρώο) του κράτους – μέλους ή ένορκη βεβαίωση ενώπιων συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας. Αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που 
εδρεύουν σε άλλα κράτη – μέλη. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο Παράρτημα VII του ν.3978/11 είναι 
ενδεικτικοί. 
1.2.2.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου. 
1.2.2.5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των 
φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή αυτές 
του ελληνικού δικαίου. 
1.2.2.6. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 
ζητούνται στις περιπτώσεις των παραγράφων ανωτέρω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη 
όπου δεν προβλέπεται  η ένορκη βεβαίωση, από  υπεύθυνη  δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. 
1.2.2.7. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους. 
Επισημαίνεται ότι όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, 
ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να είναι νομίμως θεωρημένα για τη 
γνησιότητά τους (με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών προξενικών Αρχών στην 
Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως εφόσον υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής 
συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους έκδοσης του εγγράφου). 
 
1.2.3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
1.2.3.1. Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των παραγράφων 1.2.1 και 1.2.2 αντιστοίχως. 
Διευκρινίζεται ότι: 
(α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, 
ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε. και τον νόμιμο εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις ΑΕ και νομικών προσώπων λοιπών νομικών 
μορφών, 
(β) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ’ αυτούς, 
(γ) ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν (i) για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και των ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), (ii) για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), καθώς και (iii) για όλους τους νομίμους εκπροσώπους στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί 
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με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του Άρθρου 57 του 
ν.3978/11 . 
 

2. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών: 

Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών1, υποβάλλονται εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι 
ανώνυμη εταιρεία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 
και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και 
αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα 
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη 
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από 
την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005», 
 
3. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

Όταν ο υποψήφιος απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους καταγωγής ή εγκατάστασης του, να 
είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο για να ασκήσει την επαγγελματική του 
δραστηριότητα, μπορεί να κληθεί να αποδείξει την εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο ή να προσκομίσει ένορκη 
βεβαίωση ή πιστοποιητικό, όπως ορίζεται στο παράρτημα VII, Μέρος Β` για τις συμβάσεις προμηθειών και 
Μέρος Γ για τις συμβάσεις υπηρεσιών, του ν.3978/11 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος 
- μέλος εγκατάστασης του. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο παράρτημα VII είναι ενδεικτικοί.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, μέχρι την 
αντικατάσταση του από το Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα. 

4. Οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια  

 
1 Πρβλ. άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 

(α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία ύψους τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο της 
καθαρής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι #100.000.000,00€# (ευρώ), συναρτήσει της ημερομηνίας 
σύστασης του οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για μικρότερο 
χρονικό διάστημα, τότε ο κύκλος εργασιών από την έναρξη των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσος με το διπλάσιο της καθαρής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι #100.000.000,00€# 
(ευρώ). 

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας τριετίας, στην περίπτωση 
που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοπιστωτική  του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο. 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει οικονομικές καταστάσεις για όσο 
χρόνο λειτουργεί. 

 (β) Η οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια των οικονομικών φορέων πέραν του δικαιολογητικού της 
παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου αποδεικνύεται επιπλέον με την υποβολή κατάλληλης τραπεζικής 
βεβαίωσης για την πιστοληπτική ικανότητά τους.  

 

Διευκρινίζεται ότι ένας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και για μια δεδομένη σύμβαση, να 
επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων 
μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει για την εκτέλεση της 
σύμβασης, ότι θα έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, με 
θεώρηση του γνησίου υπογραφής, δέσμευσης των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

 

5. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία 
στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, θέση σε λειτουργία και ολοκλήρωση συναφών έργων, ήτοι συστημάτων 
επιτήρησης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (05) ετών, οι οικονομικοί φορείς, να έχουν 
υλοποιήσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα έργο που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πέντε (05) σταθμούς αισθητήρων 
με ραντάρ ή/και ηλεκτροπτικό (εκ των οποίων τουλάχιστον ένας σταθμός να περιλαμβάνει και τους δύο 
τύπους αισθητήρων), οι οποίοι λειτουργούν συνδυαστικά και ολοκληρώνονται μέσω λογισμικού σε ένα κέντρο 
επιχειρήσεων.  

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητάς τους, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατάλογο με τις 
αντίστοιχες συμβάσεις που εκτέλεσαν την τελευταία πενταετία στον οποίο θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον 
ένα σύστημα όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.  Ο εν λόγω κατάλογος θα έχει την εξής 
μορφή: 

 

Α/Α ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ / ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟ ή ΕΥΡΟΣ 
ΠΟΣΟΥ 
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Ο ανωτέρω κατάλογος συνοδεύεται από πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης που αναφέρουν το ποσό 
(ή εύρος ποσού όταν το στοιχείο είναι διαβαθμισμένο από την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή), το χρόνο, τον τόπο 
εκτέλεσης των ανωτέρω προμηθειών και αν περατώθηκαν κανονικά, δηλώνοντας κατά πόσο τα παραδοθέντα 
υλικά συμμορφώνονταν ως προς τις απαιτήσεις και τους όρους της εκάστοτε σύμβασης ή/και την επιτυχή 
υλοποίηση του εκάστοτε έργου ή/και την ικανοποιητική λειτουργία των προσφερθέντων ειδών. 

Πέραν των ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν την οργανωτική δομή τους, καθώς και 
τους υπευθύνους της ομάδας έργου που θα αναλάβει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποδεικνύοντας την 
τεχνική τους κατάρτιση με την παράθεση του βιογραφικού τους.  

 
Διευκρινίζεται ότι ένας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και για μια δεδομένη σύμβαση, να 
επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων 
μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει για την εκτέλεση της 
σύμβασης, ότι θα έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, με 
θεώρηση του γνησίου υπογραφής, δέσμευσης των εν λόγω φορέων. Σημειώνεται, ότι η υποχρέωση της 
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τυγχάνει εφαρμογής και για το  φορέα την ικανότητα του οποίου 
επικαλείται ο οικονομικός φορέας.  

6. Πιστοποίηση Ασφάλειας Εγκαταστάσεων: 

 
Στην περίπτωση ημεδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, απαιτείται ο οικονομικός φορέας να διαθέτει 
Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεως εκδοθέν κατά τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής 
Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.) και να το διατηρεί σε ισχύ έως και τη λήξη της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας. Την 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου υπέχει και μέλος ένωσης οικονομικών φορέων καθώς επίσης και ο/οι 
υπεργολάβοι, τους οποίους ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκτελέσει/ουν 
τμήμα της σύμβασης, εφόσον του/ς ανατεθεί.  

Στην περίπτωση αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, απαιτείται ο οικονομικός φορέας να διαθέτει 
ισότιμο πιστοποιητικό εκδοθέν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα ασφαλείας της χώρας του και υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι η έδρα του βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
Κράτος, το οποίο έχει συνάψει Συμφωνία Ασφαλείας (Security Agreement) με την Ελλάδα. Την υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου υπέχει και μέλος ένωσης οικονομικών φορέων καθώς επίσης και ο/οι υπεργολάβοι, τους 
οποίους ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκτελέσει/ουν τμήμα της 
σύμβασης, εφόσον του/ς ανατεθεί. 

Για την απόδειξη της πιστοποίησής τους κατά τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν:  
α) στην περίπτωση ημεδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου αντίγραφα του Πιστοποιητικού Ασφάλειας 
Εγκατάστασης εκδοθέν κατά τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.) και της 
κατάστασης του εξουσιοδοτημένου προσωπικού του οικονομικού φορέα που θα λάβει γνώση του 
διαβαθμισμένου υλικού, θεωρημένα από την εκδίδουσα Αρχή (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/Ε3) ή τη Διορισμένη Αρχή 
Ασφάλειας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ). 

β) στην περίπτωση αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, ο έλεγχος θα διενεργείται μέσω των Εθνικών 
Αρχών Ασφάλειας χωρίς την προσκόμιση του πιστοποιητικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορείς αυτοί 
προσκομίζουν βεβαίωση του υπεύθυνου ασφαλείας τους με την επωνυμία τους, την έδρα τους και τα στοιχεία 
(ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, υπηκοότητα και διεύθυνση κατοικίας) του 
εξουσιοδοτημένου προσωπικού που θα λάβει γνώση του διαβαθμισμένου υλικού καθώς και επισυναπτόμενο 
σχέδιο μεταφοράς διαβαθμισμένου υλικού εφόσον απαιτείται. 

 

7. Αίτημα Επίσκεψης/ Αυτοψίας  

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς με την αίτηση συμμετοχής τους στην Α’ Φάση του διαγωνισμού, 
συνυποβάλουν έντυπο αιτήσεως επίσκεψης/αυτοψίας (site survey), σύμφωνα με το Υπόδειγμα 12 του ΕΚΒΑ 
(ΦΕΚ Β’ 336/ 16-3-2005) που παρατίθεται στο Προσάρτημα Β’ της παρούσας για το σύνολο των σημείων 
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εγκατάστασης του υπό προμηθεια συστήματος. Να ληφθεί υπόψη πως οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι θα 
προσκληθούν στη Β΄ Φάση του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλουν ακριβές πρόγραμμα επισκέψεων εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης σε αυτούς. 

17. Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία 
εκτιμάται βάσει των κριτηρίων τα οποία θα περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών το 
οποίο θα είναι αναπόσπαστο τμήμα της Πρόσκλησης της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.  

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

Ui = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  

Για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μεταξύ των υποβληθεισών, η 
αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού λαμβάνει υπόψη της α) τη βαθμολογία του οικονομικού 
φορέα ως προς την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και β) την προσφερθείσα τιμή του οικονομικού 
φορέα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του ακόλουθου τύπου της τελικής αξιολόγησης.  

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η επιτροπή 
κατατάσσει τις προσφορές σε Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:  

Λi=0,7*(Ui/Umax) + 0,3*(Kmin/Ki)  

όπου  

Λi = η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i  

Ui = η βαθμολογία της έκαστης τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i  

Umax = Η καλύτερη τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων  

Ki = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i  

Kmin = Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων  

Ο υπολογισμός του Λi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω όταν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο έχει τιμές 0,1,2,3,4 ή προς τα άνω όταν έχει τιμές 5,6,7,8 και 9.  

Η πρώτη με μεγαλύτερο βαθμό Λi προσφορά στον Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

18. Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής (Α Φάση Διαγωνισμού) 

1. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών του σταδίου ποιοτικής επιλογής (Α’ Φάση Διαγωνισμού) κατατίθενται το 
αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού από 
εξουσιοδοτημένο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Ειδικότερα οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται:  
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α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
/∆/νση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τµήµα 2ο (Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών 
διαγωνισμών), στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Πειραιάς, 4ος όροφος, γρ. 422, τηλ. 213-
1371081/4653/4606/4499, όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 10.00 έως 14.30 µ.µ, µε την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα πριν 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

β) Στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας αυτού, Ακτή 
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Γραφείο 409, 4ος όροφος, Πειραιάς. 

2. Προσφορές που περιέρχονται ή υποβάλλονται στην Υπηρεσία ή στην Επιτροπή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ, 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ χωρίς να εξετάζονται. Ο φάκελος Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής (Α’ Φάση Διαγωνισμού) 
υποβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται στους όρους της διακήρυξης. Παραλαμβάνεται με 
απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί περιέρχονται, με ευθύνη του προσφέροντος, στην αναθέτουσα αρχή 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, όπως αυτή ορίζεται στους όρους της διακήρυξης. 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των φακέλων 
και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 
κατάστηµα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

3. Οι προσφορές δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην 
Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο (02) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς: 

α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.  
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
στ. Η ένδειξη "ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ". 
Υπόδειγμα εξωφύλλου φακέλου/προσφοράς δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής παρέχεται παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ο διαγωνισμός, κατάθεση – αποσφράγιση προσφορών ποιοτικής επιλογής (Α’ Φάση Διαγωνισμού), θα 

πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον πενήντα μία (51)  ημερών από την ημερομηνία αποστολής 

της περίληψης της παρούσας στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

5. Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής σε άλλη γλώσσα, κατατίθενται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο: 

«Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)» 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ 

Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών 

Διαγωνισμών 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : ____/_____/2020 

Αριθμός Διακήρυξης ……./2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ……./……../2020 

(Α΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: ………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα νόμιμο εκπρόσωπο του. Σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών  φορέων, ο φάκελος υπογράφεται από κάθε μέλος τους ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα 
νόμιμο εκπρόσωπό τους. 
7. Μέσα στο σφραγισμένο φάκελο και με την διαδικασία που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο 
τoπoθετoύvται τα Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής, τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 
8. Φάκελος ο οποίος δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτος. 
9. Τα στοιχεία του φακέλου Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στα στοιχεία του φακέλου οποιαδήποτε 
διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε 
αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των φακέλων κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση 
ή προσθήκη. Τα στοιχεία του φακέλου προσφορών απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ’ αυτά διορθώσεις οι 
οποίες τα καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. 
10. Σε περίπτωση συνυποβολής με το φάκελο Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής (Α’ Φάση Διαγωνισμού), 
στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την 
ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 
διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές 
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των φάκελων 
προσφορών. 
11. Απορρίπτονται φάκελοι δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής επιχειρήσεων που κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 
ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίσουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται, με υπεύθυνη δήλωση 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου 
υπογραφής. 
12. Η κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινό φάκελο δικαιολογητικών ποιοτικής 
επιλογής, και υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην 
κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στο φάκελο 
Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της 
σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων. 
13. Με την υποβολή του φάκελου Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης 
οικονομικών φορέων ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης 
στην κοινοπραξία ή ένωσης οικονομικών φορέων, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 
σύμβασης. 
14. Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας ή ένωσης 
οικονομικών φορέων αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών 
φορέων κατά το χρόνο αξιολόγησης  των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα 
προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών 
φορέων συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Και στις δύο 
περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση του μέλους, η οποία πρέπει όμως να εγκριθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
15. Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση του φάκελου Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, δίνονται μόνον όταν 
ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (επιτροπή διενέργειας), υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το 
περιεχόμενο των στοιχείων του φάκελου Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής ή το αντικείμενο της σύμβασης. 
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
16. Φάκελος Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνος με 
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτος. 
17. Σημειώνεται επιπλέον ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θα 
πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. 
18. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 (Α' 99) περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης 
δικαιολογητικών δεν έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του ν.3978/11. 
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19. Τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Ειδικά οι 
υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 πρέπει να είναι πρωτότυπες και να φέρουν θεώρηση αρμοδίως του 
γνησίου της υπογραφής. Επισημαίνεται ότι όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως 
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να 
είναι νομίμως θεωρημένα για τη γνησιότητά τους (με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με θεώρηση 
αλλοδαπών προξενικών Αρχών στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως εφόσον 
υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους έκδοσης του εγγράφου). 
 

19. Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής (Α΄ Φάση 
Διαγωνισμού) 

1. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών 
ποιοτικής επιλογής (Α’ Φάση Διαγωνισμού) την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Αίτηση 
συμμετοχής ή προσφορά που υποβάλλεται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμη. 

2. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής γίνεται δημόσια, παρουσία των υποψηφίων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται λαμβάνουν γνώση των 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

3. Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, ελέγχεται η πληρότητα και η 
κανονικότητά τους και διενεργείται η ποιοτική επιλογή των υποψηφίων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη 
παρούσα. Ειδικότερα: η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά, και τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Περαιτέρω, η Επιτροπή θα καταχωρήσει σε πίνακα 
τα στοιχεία Πιστοποίησης κατά ΕΚΒΑ των υποψήφιων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα δηλούμενα στις 
αιτήσεις συμμετοχής τους, τον οποίο θα διαβιβάσει στην Επισπεύδουσα Υπηρεσία (ΥΟΘΕ), προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία του ΓΕΕΘΑ για την εξακρίβωση των 
δηλωθέντων στοιχείων. Τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου θα διαβιβαστούν από την ΥΟΘΕ στην αρμόδια 
Επιτροπή, προκειμένου να καταχωρηθούν ομοίως στο προαναφερόμενο πρακτικό. 

4. Το αποτέλεσμα της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας επικυρώνεται με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, για την προεπιλογή των υποψηφίων που θα υποβάλλουν 
προσφορές στο δεύτερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και για τον τυχόν αποκλεισμό των 
υποψηφίων που δεν πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.  

5. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει προς τους προεπιλεγέντες υποψηφίους 
πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

20. Σύνταξη Προσφορών κατά τη Β΄ Φάση του διαγωνισμού  

1. Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους και περιλαμβάνουν 
οπωσδήποτε τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
(β) Τεχνική προσφορά 
(γ) Πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών τα οποία εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού 
ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των 
υλικών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν 
απαιτούνται από τα έγγραφα της σύμβασης. 
(δ) Όλα τα στοιχεία που μπορεί να απαιτεί η Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τη συμμόρφωση του 
οικονομικού φορέα με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης, που αφορούν: 

i. Την υπεργολαβία 
ii. Την ασφάλεια των πληροφοριών 
iii. Την ασφάλεια του εφοδιασμού 
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iv. Τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις 
περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
ν.3978/11.  

(ε) Οικονομική προσφορά 
(στ) Οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό απαιτείται από τις διατάξεις του ν.3978/11 ή άλλες διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται στους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

 
Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται να μην υποβάλλονται εκ νέου δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί σε 
προηγούμενο στάδιο και βρίσκονται ακόμη εν ισχύ εφόσον γίνεται ρητή περί τούτου μνεία στην προσφορά. 
 
2. Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους των εγγράφων της 
Σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3. Η τιμή της οικονομικής προσφοράς πρέπει να δίνεται σε ευρώ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους 
Ειδικούς Όρους. Όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να δίνονται στο ίδιο νόμισμα, 
ολογράφως και αριθμητικά, με ακρίβεια δύο (02) δεκαδικών ψηφίων. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές στο 
νόμισμα που ζητείται ή που καθορίζουν συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία ή όρια συναλλαγματικών 
ισοτιμιών μεταξύ του νομίσματος προσφοράς και άλλων νομισμάτων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 
από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
4. Στους όρους της πρόσκλησης καθώς και στο άρθρο 54 «τρόπος πληρωμής» καθορίζονται οι νόμιμες 
κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και άλλα τυχόν έξοδα 
που βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

5. Οι οικονομικοί φορείς εσωτερικού επιβαρύνονται με Φόρο Εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών και 
8% για την παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που 
απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) αντίστοιχα, ενώ οι ανάδοχοι εξωτερικού (αλλοδαπές 
επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου 
κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας 
μόνιμης εγκατάστασής τους. 
 
6. Όρος στην προσφορά που αφορά την αναπροσαρμογή των τιμών, συνεπάγεται την απόρριψή της, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους. Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της 
επίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
7. Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του 
συνολικού αντικειμένου της Σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της κοινοπραξίας. Με την υποβολή της 
προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης της Σύμβασης στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 
Σύμβασης. Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας αδυνατεί να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω 
ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας συνεχίζουν 
να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα 
λοιπά μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους, η οποία πρέπει όμως να 
εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
8. Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση της προσφοράς δίνονται μόνον όταν ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο, υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις 
που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο της προσφοράς ή το αντικείμενο της Σύμβασης. 
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Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 
9. Τα δικαιολογητικά της προσφοράς πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Ειδικά οι 
υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 πρέπει να είναι πρωτότυπες και να φέρουν θεώρηση αρμοδίως του 
γνησίου της υπογραφής. Επισημαίνεται ότι όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως 
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να 
είναι νομίμως θεωρημένα για τη γνησιότητά τους (με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με θεώρηση 
αλλοδαπών προξενικών Αρχών στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως εφόσον 
υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους έκδοσης του εγγράφου). 
 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

21. Υποβολή Προσφορών Κατά τη Β΄ Φάση του διαγωνισμού 

 

1. Οι προσφορές κατατίθενται εγγράφως εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της 
Πρόσκλησης και διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα. Προσφορά σε άλλη γλώσσα κατατίθεται με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Τα τεχνικά εγχειρίδια 
και φυλλάδια που συνοδεύουν τις προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Στην «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να  συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(α) Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της 
οποίας καθορίζεται στις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

(β) Δήλωση ότι η προσφερόμενη προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και τους όρους της 
διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

(γ) Αναλυτικό πίνακα συμμόρφωσης για κάθε μία από τις απαιτήσεις του φορέα όπως αυτές αναλύονται στο 
διαβαθμισμένο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόσκλησης (Β’ Φάση Διαγωνισμού) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» καθώς και στους όρους της παρούσας. 

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία 
θα δηλώνεται: 

(i) Αν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν και θα αναφέρεται το εργοστάσιο 
κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασης του. 

(ii) Αν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, θα αναφέρεται η χώρα 
προέλευσης του τελικού προϊόντος, η επιχείρηση που θα το κατασκευάσει, καθώς και το εργοστάσιο 
κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασής του. Πέραν τούτου, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση, με 
θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης (εργοστάσιο κατασκευής), ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας του υλικού, σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στον 
οικονομικό φορέα. 

(ε) Αναλυτική κατάσταση όλων των αδειών εισαγωγής/εξαγωγής που θα απαιτηθούν καθώς και τον αντίστοιχο 
φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση αυτών κατά περίπτωση. 

(στ) Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας (εκτός του εργοστασίου κατασκευής). Σε περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας προτίθεται να εκτελέσει τη συμφωνία στηριζόμενος στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων 
επιχειρήσεων, πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς 
τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τα 
αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία. 

(ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία 
θα δηλώνεται ρητά ότι έλαβαν υπόψη κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τη 
φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των 
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συνθηκών εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3978/11. 

(η) Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας (ή εταιρειών σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών 
φορέων) και του προσωπικού που προβλέπεται να εργαστεί για την υλοποίηση – υποστήριξη της προμήθειας. 

(θ) Δήλωση για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης υλικών. 

(ι) Όλα τα πιστοποιητικά / έγγραφα/ δικαιολογητικά που ζητούνται από το προσάρτημα διαβαθμισμένο τεύχος 
των Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόσκλησης (Β’ Φάση Διαγωνσιμού) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». Ενδεικτικά, 
αναφέρονται τα δύο βασικά πρότυπα που απαιτείται να υποβάλλουν στο στάδιο αυτό οι συμμετέχοντες, όπως 
αυτά περιγράφονται στο κεφ. 7 των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης και συγκεκριμένα τα εξής: 

- Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε ισχύ που εφαρμόζει o υποψήφιος 

Ανάδοχος, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, στην περίπτωση που δεν 

είναι στα ελληνικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 (ή νεώτερης 

έκδοσης) ή ισοδύναμο ή αυστηρότερο πρότυπο αυτού. 

- το τελευταίο εν ισχύ πιστοποιητικό ISO:27001 ή ισοδύναμο για τον ολοκληρωτή (integrator) του 

συστήματος και τον κατασκευαστή του λογισμικού με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι στα ελληνικά. 

Οι απαιτήσεις συμόρφωσης με τα λοιπά πρότυπα και πιστοποιήσεις του επιμέρους εξοπλισμού περιγράφονται 
αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης (Β Φάση Διαγωνισμού).  

 

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

 

3. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας, επισημαίνεται, ότι τα τεχνικά στοιχεία πρέπει 
να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.  
 
4. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης προσφορές που δεν πληρούν τα οριζόμενα στην παράγραφο δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
 
5. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη διενέργεια της 
διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που θα κατατεθούν. 

 

6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους 
προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

7. Σημειώνεται επιπλέον ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής. 

 

8. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας και κατά τα 
αναλυτικώς οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης. 

 

9. Η αναλυτική περιγραφή του τρόπου υποβολής προσφορών στη Β΄ Φάση του διαγωνισμού περιέχεται στην 
πρόσκληση. Ωστόσο επισημαίνεται ότι:  

(α) Ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, στα οποία θα 
αναγράφονται ευκρινώς: 
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(β) Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους ως κάτωθι: 

- Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και τα 

δικαιολογητικά/απαιτούμενα στοιχεία από τους Όρους της Σύμβασης. Στην περίπτωση που τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον υποφάκελο 

τεχνικής προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον υποφάκελο με την ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του υποφακέλου. 

- Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία 

και την εγγύηση συμμετοχής. 

- Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιλαμβάνει την εγγύηση συμμετοχής και 

τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά όπως αυτά θα καθοριστούν στους όρους της πρόσκλησης. 

(γ) Η προσφορά των οικονομικών φορέων μπορεί να κατατίθεται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα που ορίζεται από τη διακήρυξη (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Επιτροπής από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας, 
όπως αυτό θα καθορίζεται ειδικότερα στους όρους της πρόσκλησης .  

(δ) Εφόσον η προσφορά υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Αναθέτουσα Αρχή μετά 
την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

(ε) Τα στοιχεία των ανωτέρω φακέλων δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή 
άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των 
φακέλων κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Τα στοιχεία των 
φακέλων απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ’ αυτά διορθώσεις οι οποίες τα καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 
Επιτροπής του διαγωνισμού. 

(στ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, 
δεν λαμβάνονται υπόψη. 

(ζ) Σε περίπτωση συνυποβολής με το φάκελο προσφορών, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, 
ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο: 

«Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ 

Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών 

Διαγωνισμών 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ____/_____/2020 

Αριθμός Πρόσκλησης ……./2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ……./……../2020 

(β΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 Πρωτότυπο ή Αντίγραφο (αναγράφεται ένα από τα δύο αναλόγως το περιεχόμενο του φακέλου) 
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έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 
και τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των φάκελων προσφορών. 

(η) Απορρίπτονται φάκελοι προσφορών επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες 
οφείλουν να γνωρίσουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. Προς τούτο απαιτείται προσκόμιση Υπεύθυνης 
Δήλωσης του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής με την οποία δεσμεύονται 
για τη συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση. 

(θ) Φάκελος προσφορών που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνος με τους γενικούς και 
ειδικούς όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτος. 

22. Χρόνος Ισχύος Προσφορών (Β΄ Φάση Διαγωνισμού) 

1. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενός (01) 
έτους ήτοι (365) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως από τους υποψηφίους, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του ν. 3978/2011 με αντίστοιχη παράταση της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν.4412/2016 και το 
άρθρο 9 της παρούσας. 

2. Όταν παρέλθουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1 και εφόσον δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς τους, 
οι προσφέροντες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση και δικαιούνται να τους επιστραφεί η εγγύηση 
συμμετοχής χωρίς άλλη απαίτησή τους από την αναθέτουσα αρχή σε σχέση με την προσφορά τους. 

 

23. Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση Προσφορών (Β΄ Φάση Διαγωνισμού)  

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής όπως αυτή περιγράφηκε ανωτέρω και την Απόφαση 
προεπιλογής των υποψηφίων της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τους 
προεπιλεχθέντες/ κατάλληλους οικονομικούς φορείς για υποβολή προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σχετική πρόσκληση και στις διατάξεις του ν. 3978/2011. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου χορήγησης του 
τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών θα καθορισθεί στην Πρόσκληση της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.  
 
Η Επιτροπή Διενέργειας προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η 
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω της αρμόδιας Επιτροπής, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διενέργειας καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. 

Στοιχεία των τεχνικών προσφορών επιτρέπεται να περιέρχονται σε γνώση των διαγωνιζομένων στο παρόν 
στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου. Τεχνική προσφορά που στο σύνολο της, κατά ρητή δήλωση του 
προσφέροντας, διέπεται από ρήτρα σχετική με την προστασία του βιομηχανικού απορρήτου ή της πνευματικής 
ιδιοκτησίας που δεν επιτρέπουν την αναλυτική, πλήρη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της προσφοράς αυτής 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.3978/11  και τους όρους 
της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας και της Πρόσκλησης. 
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Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής. Λόγω του διαβαθμισμένου χαρακτήρα του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών η 
Αναθέτουσα Αρχή θα γνωστοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους προσφέροντες την έκδοση της 
σχετικής Απόφασης και τον χρόνο προσέλευσης αυτών στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
παραληφθεί η σχετική Απόφαση μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή.  

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των 
προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο 
με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των δικαιολογητικών και προσφορών της Β’ Φάσης θα 
αναφερθούν αναλυτικά στην Πρόσκληση της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, εφαρμόζονται 
τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 68 του ν. 3978/2011.  
 

24. Κατακύρωση Σύμβασης  

1. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης. 
 
2. Η απόφαση α) για την έγκριση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, β) για την κατακύρωση ή μη της 
Σύμβασης στο όνομα του επιλεγέντος οικονομικού φορέα και γ) για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης, 
λαμβάνεται για ποσό άνω των πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η 
κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους έχοντες έννομο συμφέρον ,το συντομότερο δυνατό, με 
τους τρόπους που θα ορίζονται στην Πρόσκληση, που αφορά τη Β’ Φάση Διαγωνισμού. Η ως άνω διαδικασία 
έκδοσης της απόφασης προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 87 του ν.3978/11, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 71 του ν.4690/2020 (Α’104).  

25. Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

1. Η κοινοποίηση της απόφασης για την κατακύρωση της Σύμβασης, καθώς και γενικά όλων των εγγράφων 
που απευθύνονται στον προσωρινό ανάδοχο, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η 
επίδοσή τους προσωπικά, αν αυτά αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή 
γνωστοποιηθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εφόσον οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις 
επιβεβαιωθούν με επιστολή βεβαίας χρονολογίας. 
 
2. Στον προσωρινό ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 
την ημερομηνία έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης. 
 
3. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην απόφαση κατακύρωσης κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
διαγωνιζόμενους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των όρων της παρούσας 
διακήρυξης, ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 

26. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου. 
 
1. Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο χρόνος πρόσβασης των διαγωνιζομένων 
σε αυτά ορίζονται στη σχετική πρόσκληση. Προς ενημέρωση ωστόσο των συμμετεχόντων οικονομικών 
φορέων παρέχονται οι κάτωθι πληροφορίες: 
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1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινός ανάδοχος), οφείλει να υποβάλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση σε αυτόν 
της σχετικής πρόσκλησης, τα αναφερόμενα κατά περίπτωση παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά: 
 
1.1. Τη νομιμοποίησή τους ως κάτωθι: 
1.1.1. Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως ισχύον καταστατικό, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 
1.1.2 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
(α) Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά  που 
αναφέρονται στην ανωτέρω υποπαράγραφο, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές πληροφορίες  και στοιχεία,  
που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. 
(β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται 
στις περιπτώσεις των παραγράφων ανωτέρω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου (ενν. του νομίμου εκπροσώπου αυτού) 
ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και επιπλέον να 
δηλώνονται οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δεν προκύπτουν από τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά 
για την νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
1.1.3. Οι ενώσεις εταιρειών και οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 
(α) Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην 
κοινοπραξία. 
(β) Συμφωνητικό των μελών της ένωσης εταιρειών/κοινοπραξίας περί συστάσεως αυτής καθώς και πράξη του 
αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της κοινοπραξίας για την έγκριση συμμετοχής του μέλους στην ένωση 
εταιρειών/κοινοπραξία. 

Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την 
κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την υποβολή του και να μην έχει τροποποιηθεί μέχρι την υποβολή τους. 
Στις λοιπές περιπτώσεις (ενν. που δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης της εκπροσώπησης και των μεταβολών της 
σε αρμόδια αρχή) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης, μεταβολών και 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, πιστοποιητικά εκπροσώπησης, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

1.2. Την προσωπική τους κατάσταση και επαγγελματική τους επάρκεια, σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58, 65 του 
ν.3978/11, που καθορίζονται ως εξής: 
1.2.1. Οι Έλληνες πολίτες: 
1.2.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει εις 
βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 57 του ν. 3978/2011: 
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(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42). 
(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
(ζ) δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
(η) δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
(θ) δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις 
της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία διαπιστώνεται αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του 
διαγωγή, όπως για παράδειγμα η παράβαση υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την εξαγωγή αμυντικού 
εξοπλισμού ή εξοπλισμού ασφάλειας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
 
1.2.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνήσιου υπογραφής, στην οποία, να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στο διαγωνισμό: 
(α) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με 
οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως, για παράδειγμα, παραβίαση 
υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών ή του εφοδιασμού, στο πλαίσιο προηγούμενης 
σύμβασης. 
(β) δεν έχει εξακριβωθεί, βάσει οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων, ότι δεν διαθέτει την αξιοπιστία που 
απαιτείται για τον αποκλεισμό κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους. 
(γ) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την προμήθεια των πληροφοριών οι οποίες απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του  ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
1.2.1.3. Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, στο «Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων 
Αμυντικού Υλικού» του άρθρου 64 του ν.3978/11. 
Διευκρινίζεται ότι μέχρι τη σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα (ΕΜΕΑΤ ή Μητρώο), 
που αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωσή του ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών 
Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
προσκομίσει είτε πιστοποιητικό εγγραφής στο «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού», εφόσον είναι 
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κατασκευαστής υποκατασκευαστής, που διαθέτει παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είτε ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία να δηλώνεται ότι πληροί τις τιθέμενες από τα άρθρα 57-62 
του  ν.3978/11 προϋποθέσεις εγγραφής του στο «Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα». 
1.2.1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους. 
1.2.1.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
1.2.1.6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
των φόρων. 
 
1.2.2. Οι αλλοδαποί: 
1.2.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ως παράγραφος 1.2.1.1. 
1.2.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνήσιου υπογραφής, όπως στην παράγραφο 1.2.1.2. 
1.2.2.3. Πιστοποιητικό εγγραφής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό στον αντίστοιχο επίσημο κατάλογο 
(Μητρώο) του κράτους – μέλους ή ένορκη βεβαίωση ενώπιων συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας. Αναγνωρίζονται ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που 
εδρεύουν σε άλλα κράτη – μέλη. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στο Παράρτημα VII του ν.3978/11 είναι 
ενδεικτικοί. 
1.2.2.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή αυτές του ελληνικού δικαίου. 
1.2.2.5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των 
φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ή αυτές 
του ελληνικού δικαίου. 
1.2.2.6. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που 
ζητούνται στις περιπτώσεις των παραγράφων ανωτέρω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη 
όπου δεν προβλέπεται  η ένορκη βεβαίωση, από  υπεύθυνη  δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. 
1.2.2.7. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους. 
Επισημαίνεται ότι όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, 
ενώ επιπρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να είναι νομίμως θεωρημένα για τη 
γνησιότητά τους (με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με θεώρηση αλλοδαπών προξενικών Αρχών στην 
Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως εφόσον υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής 
συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους έκδοσης του εγγράφου). 
 
1.2.3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
1.2.3.1. Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των παραγράφων 1.2.1 και 1.2.2 αντιστοίχως. 
Διευκρινίζεται ότι: 
(α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, 
ΟΕ, ΕΕ και Ι.Κ.Ε. και τον νόμιμο εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις ΑΕ και νομικών προσώπων λοιπών νομικών 
μορφών, 
(β) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ’ αυτούς, 
(γ) ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν (i) για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και των ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), (ii) για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), καθώς και (iii) για όλους τους νομίμους εκπροσώπους στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί 
με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του Άρθρου 57 του 
ν.3978/11 . 
 
2. Υποβάλλονται επίσης τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών ως κάτωθι: 
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Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών2, υποβάλλονται εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι 
ανώνυμη εταιρεία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 
και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, 
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και 
αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα 
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη 
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από 
την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005», 
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση ή 
την κοινοπραξία. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται επίσης δήλωση των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης 
οικονομικών φορέων αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους και τον καθορισμό ενός μέλους ως 
υπεύθυνου για το συντονισμό. Επιπλέον για τις κοινοπραξίες τη διοίκηση και την εκπροσώπηση των έναντι της 
αναθέτουσας αρχής και πράξη του οργάνου διοίκησης κάθε μέλους της κοινοπραξίας, από την οποία να 
προκύπτει η έγκριση για τη συμμετοχή του μέλους στην κοινοπραξία. 
 

3. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), σε σφραγισμένο 
φάκελο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο 
Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά, 4ος όροφος, 
γρ. 422, Τ.Κ. 185 10), κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν 
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Στον υποβληθέντα καλά σφραγισμένο φάκελο θα 
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

α) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 

 
2 Πρβλ. άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό δηλ. Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών. 
γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της Διακήρυξης και της Πρόσκλησης, 
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη, 
στ) Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Δεν πρέπει, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να 
επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών παραγράφου 1 του παρόντος επιφέρει 
την κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου. 

 
 
27. Έννομη Προστασία  

1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και συμφωνιών- πλαίσιο στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 89 έως και 96 του ν.3978/11. 
2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και έχει υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων 
των άρθρων 89 έως και 96 του ν.3978/11, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα στα προαναφερθέντα 
άρθρα, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της 
υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης. 
 
 
28. Αρμόδιο δικαστήριο  

1. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, για τις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη 
αξία εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 24 του 
ν.3978/11 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 89 έως και 96 του ν.3978/11, για την εκδίκαση των 
διαφορών αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ.18/1989 (Α΄ 8). 
2. Για τις συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του 
άρθρου 24 του ν.3978/11 αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που αναφύονται, είναι το Διοικητικό Εφετείο 
Πειραιά σύμφωνα με τις προβλέψεις παρ.2 του άρθρου 104 του ν.3978/11. 
3. Οι αγωγές αποζημίωσης του άρθρου 94 του  ν.3978/11 εκδικάζονται από τα δικαστήρια που είναι αρμόδια 
κατά τις γενικές διατάξεις. 
 
29. Προδικαστική προσφυγή  

1. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από τότε που έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του. 
 
2. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της. Η απόφαση 
ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει ειδικότερα τα στοιχεία του άρθρου 53 παρ. 2 του  ν.3978/11και 
αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από το άρθρο 91 παράγραφος 
2 του ν.3978/11. 
 
3. Η πράξη της αναθέτουσας αρχής και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της μπορεί να αποστέλλεται στον 
ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο. 
 
4. Η προδικαστική προσφυγή μπορεί να αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή με τηλεομοιοτυπία ή 
ηλεκτρονικό μέσο, πρέπει ωστόσο να επιβεβαιώνεται με έγγραφη κατάθεση ή αποστολή με το ταχυδρομείο 
εντός πέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της. Κατάθεση προδικαστικής προσφυγής, το 
περιεχόμενο της οποίας εμπεριέχει πληροφοριά διαβαθμισμένη, ήτοι στο απόρρητο τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών θα πραγματοποιείται μόνον σε έντυπη μορφή, με την εμπλοκή των νομίμων εκπροσώπων 
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των κατάλληλων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τα αναλυτικά προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Β’ 
Φάσης. 
5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, καθώς και η άσκηση αυτής συνεπάγονται την 
άμεση αναστολή της δυνατότητας σύναψης της σύμβασης. 
 
6. Η αναστολή της παραγράφου 5 δεν εφαρμόζεται: 
(α) σε συμβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται υποχρεωτική δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3978/11 , 
(β) όταν μόνος προσφέρων είναι εκείνος στον οποίον ανατίθεται η σύμβαση και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι, 
(γ) σε συμβάσεις που συνάπτονται με βάση συμφωνία-πλαίσιο σύμφωνα με τα άρθρα 43 έως 45 του 
ν.3978/11. 
 
7. Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο 
κάθε θιγομένου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη της 
κοινοποίησης αυτής δεν  συνεπάγεται το απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή απορρίψει την προδικαστική προσφυγή. 
 
8. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει 
προσφυγή άλλου προσώπου. 
 
9. Η προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει 
επαρκή βαθμό εμπιστευτικότητας των διαβαθμισμένων πληροφοριών ή άλλων πληροφοριών, οι οποίες 
περιέχονται στους φακέλους που διαβιβάζονται από τους οικονομικούς φορείς. Διασφαλίζει επίσης ότι οι 
οικονομικοί φορείς ενεργούν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύμφωνα  με τα συμφέροντα της άμυνας και 
της ασφάλειας. 
 
10. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Αν 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της 
ανωτέρω προθεσμίας, μέχρι την προηγούμενη της πρώτης δικασίμου που ορίζεται για την αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων. Στην περίπτωση αυτή καταργείται αντίστοιχα η δίκη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν από 
την αρχική ή την, μετά την αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η τυχόν καθυστερημένη 
περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή. 
 
11. Το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες και εφόσον κρίνει ότι η 
παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερημένη αιτιολόγηση της απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 
καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννομης προστασίας, μπορεί, με την απόφαση επί της 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, να επιβάλλει αυτεπάγγελτα χρηματική κύρωση στην αναθέτουσα αρχή. Το 
ποσό της κύρωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ, ούτε μεγαλύτερο από 
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Το σχετικό ποσό καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο του διαγωνισμού και 
περιέρχεται στον αιτούντα, του οποίου η αίτηση εκδικάζεται πρώτη. 
 
12. Η κατά παράβαση του άρθρου 90 του ν.3978/11 υπογραφή της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή δεν 
αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννομης προστασίας. 
 
13. Σε διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων που 
ρυθμίζονται από το ν.3978/11 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την 
άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων αυτών. 
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14. Ειδικότερα η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών /∆/νση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τµήµα 2ο 

(Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών διαγωνισμών), στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Πειραιάς, 4ος όροφος, 
γρ. 422, τηλ. 213-1371081/4653/4606/4499, όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 10.00 έως 14.30 µ.µ και θα 
εξετασθεί από την αρμόδια Επιτροπή εκδίκασης Προσφυγών (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Πειραιάς, 4ος 
όροφος, γρ. 409). 

30. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  

1. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις 
διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. 
 
2. Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και η άσκηση αυτής κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Κατά 
τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 
91 του ν.3978/11. 
 
3. Ο αρμόδιος δικαστής ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα εκδίκασης της αίτησης, καθώς και την 
προθεσμία κλήτευσης. Η ημερομηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες 
από την κατάθεση της αίτησης, η δε προθεσμία κλήτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) 
ημέρες. 
 
4. Αντίγραφο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς 
την αναθέτουσα αρχή και, σε περίπτωση που είναι διαφορετική, προς την υπηρεσία που είναι αρμόδια για 
την παραλαβή των προσφορών. Κοινοποιείται επίσης προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο του οποίου την 
κλήτευση θεωρεί αναγκαία ο δικαστής. Η κοινοποίηση γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών και της τηλεομοιοτυπίας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση 
της αίτησης. 
 
5. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση. Οι 
διάδικοι οφείλουν να προσκομίσουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα κρίσιμα έγγραφα και τα λοιπά 
αποδεικτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. 
 
6. Ο αρμόδιος δικαστής μπορεί, με την κατάθεση της αίτησης και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής 
τρεις (03) ημέρες νωρίτερα, να εκδώσει, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης, προσωρινή διαταγή, που 
καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιέχει τα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την έκδοση της 
απόφασης. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης. Λόγο άρσης 
της απαγόρευσης αυτής συνιστά το προδήλως απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων, γεγονός για το οποίο αρκεί απλή μνεία. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να ανακληθεί είτε από τον 
δικαστή που τη χορήγησε, ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αφού κληθεί για ακρόαση ο αιτών 
τρεις ημέρες νωρίτερα, είτε από το δικαστήριο που θα δικάσει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. 
 
7. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνεται δεκτή, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διατάξεων του ν.3978/11  και η λήψη του μέτρου είναι αναγκαία για 
να αρθούν τα δυσμενή από την παράβαση αποτελέσματα ή να αποτραπεί η ζημία των συμφερόντων του 
αιτούντος. 
 
8. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων 
και επιτακτικών λόγων γενικού δημοσίου συμφέροντος και ιδίως των εθνικών συμφερόντων άμυνας και 
ασφάλειας, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια 
του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει άλλα δικαιώματα του αιτούντος. 

 

9. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των 
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διαδίκων. Διατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων των εγγράφων της σύμβασης, την αναστολή εκτέλεσης 
οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νομικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση 
των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και την 
αναστολή σύναψης της σύμβασης. Η απόφαση επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εκδίδεται μέσα σε 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης. 
 
10. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση του κύριου 
ένδικου βοηθήματος. Η προθεσμία άσκησης των ένδικων βοηθημάτων διακόπτεται με την κατάθεση της 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε 
υπέρ αυτού τη λήψη ενός ασφαλιστικού μέτρου, οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθημα, διαφορετικά αίρεται αυτοδίκαια η ισχύς 
του ασφαλιστικού μέτρου. Η δικάσιμος για την εκδίκασή του δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από ένα 
τρίμηνο από την κατάθεση του δικογράφου. 
 
11. Εφόσον η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνει δεκτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ανακαλέσει ή να 
τροποποιήσει σύμφωνα με το εν γένει περιεχόμενο της απόφασης, τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη 
διαφορά, ή, σε περίπτωση παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόμενη ρητή πράξη. Στην περίπτωση αυτή, για το 
τυχόν ασκηθέν κύριο ένδικο βοήθημα εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Π.Δ. 18/1989. 
 
12. Η κατά παράβαση του άρθρου 91 του ν.3978/11 υπογραφή της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή δεν 
αντιτάσσεται στον ενδιαφερόμενο, ούτε κωλύει την παροχή της προσήκουσας έννομης προστασίας. 
 
31. Ακύρωση πράξης ή παράλειψης  

 
1. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση κάθε πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής 
που παραβιάζει κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικού με τη διαδικασία που προηγείται της 
σύναψης της σύμβασης ή διάταξη του ν.3978/11. Ιδίως δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση όρου που 
περιέχεται στα έγγραφα της σύμβασης και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές 
προδιαγραφές, καθώς και των πράξεων της αναθέτουσας αρχής περί αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
 
2. Εάν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σχετικής 
σύμβασης, η τελευταία δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
κατακύρωσης του διαγωνισμού με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινή διαταγή, ή εκτός εάν η 
σύμβαση έχει κηρυχθεί άκυρη. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 94 του ν.3978/11. 
 
3. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπιτυχώς την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και η σύμβαση 
υπογράφηκε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της πριν από τη συζήτηση του κύριου ένδικου βοηθήματος, 
εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 32 παρ. 2 του Π.Δ. 18/1989. 

32. Κήρυξη της σύμβασης άκυρης  

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την κήρυξη της ακυρότητας σύμβασης που έχει υπογραφεί: 
- (α) εφόσον ανατέθηκε χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που ανάλογη δημοσίευση ήταν υποχρεωτική, ή 

- (β) σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 90 παρ. 5 ή του άρθρου 91 παρ. 2 του ν.3978/11 εφόσον λόγω 

της παράβασης αυτής ο προσφέρων ο οποίος ασκεί προσφυγή στερήθηκε της δυνατότητας άσκησης 

προσυμβατικών διαδικασιών προσφυγής, η δε παράβαση αυτή συνδυάζεται με άλλη παράβαση των 

άρθρων του δεύτερου Μέρους του ν.3978/11, η οποία επηρέασε αρνητικά τις πιθανότητες του 

προσφέροντος που ασκεί προσφυγή να αναλάβει τη σύμβαση, ή 

- (γ) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, εφόσον παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν 

κατά την ανάθεση με διαγωνισμό συμβάσεων που συνάπτονται βάσει πολυμερούς συμφωνίας-πλαίσιο. 

2. Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης δεν επιτρέπεται: 
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- (α) εάν η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη 

για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια, σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 96 

του ν.3978/11 , με την οποία γνωστοποίησε την πρόθεσή της να αναθέσει τη σύμβαση και εφάρμοσε 

δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής σύναψης της σύμβασης από την επομένη της 

δημοσίευσης της προκήρυξης, 

- (β) όταν η αναθέτουσα αρχή θεωρεί ότι δεν παραβιάστηκαν οι κανόνες για τον τρόπο ανάθεσης 

συμβάσεων σε εκτέλεση συμφωνίας-πλαίσιο του άρθρου 46 του ν.3978/11, έχει ήδη αποστείλει την 

απόφαση ανάθεσης της εκτελεστικής της συμφωνίας-πλαίσιο σύμβασης μαζί με την αιτιολογία της 

σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του ν.3978/11 στους προσφέροντες της συμφωνίας-πλαίσιο, έχει ήδη 

αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης και έχει εφαρμόσει δεκαήμερη τουλάχιστον 

προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης 

από τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο που υπέβαλαν προσφορά. 

3. Η κήρυξη της σύμβασης άκυρης έχει ως αποτέλεσμα την αναδρομική ακυρότητά της. Τυχόν αξιώσεις των 
μερών διέπονται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού και οι σχετικές διαφορές εκδικάζονται 
από το κατά τις γενικές διατάξεις αρμόδιο δικαστήριο. Αν ο ανάδοχος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την 
ακυρότητα της σύμβασης, δεν γεννάται έναντι της αναθέτουσας αρχής αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού ή 
η εν λόγω αξίωση ικανοποιείται μόνο εν μέρει. 
 
4. Το δικαστήριο εκτιμώντας τις περιστάσεις και, ιδίως, το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, τη σοβαρότητα 
της παράβασης και τη συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής, μπορεί να κηρύξει την ακυρότητα μόνο του 
ανεκτέλεστου μέρους της σύμβασης ή να συντομεύσει τη διάρκειά της. 
 
5. Εφόσον επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της 
σύμβασης, παρόλο που αυτή έχει συναφθεί κατά παράβαση των περιπτώσεων της παραγράφου 1, το 
δικαστήριο μπορεί να μην την κηρύξει άκυρη. Δεν θεωρείται επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος η 
ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων της σύμβασης, παρά μόνον αν η 
ακύρωσή της θα οδηγούσε σε δυσανάλογες συνέπειες, η επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής με έξοδα 
λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση της σύμβασης, λόγω διεξαγωγής νέας διαδικασίας ανάθεσης, λόγω 
αλλαγής του οικονομικού φορέα που εκτελεί τη σύμβαση ή λόγω νομικών υποχρεώσεων που τυχόν 
συνεπάγεται η ακύρωση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, μία σύμβαση δεν επιτρέπεται να κηρυχθεί άκυρη 
αν οι συνέπειες της ακυρότητας θα έθεταν σε σοβαρό κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη ενός ευρύτερου 
προγράμματος άμυνας ή ασφάλειας το οποίο είναι θεμελιώδες για τα συμφέροντα ασφαλείας του κράτους. 
 
6. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου το δικαστήριο, με την ίδια απόφαση, επιβάλει στην 
αναθέτουσα αρχή πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του χρηματικού 
αντικειμένου της σύμβασης. Το πρόστιμο περιέρχεται στον αιτούντα. Το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές 
δεν δεσμεύεται από τα αιτήματα των διαδίκων, αλλά εκτιμά ελευθέρως τις συνθήκες. 
 
7. Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών: 

- (α) από την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης, εφόσον στη 

δημοσίευση περιλαμβάνεται αιτιολογία για τη σύναψη της σύμβασης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή 

- (β) από την επόμενη της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με άλλο τρόπο, εφόσον στην ενημέρωση 

αυτή εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν.3978/11. 

 
8. Η αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ασκηθεί μετά την πάροδο έξι 
μηνών από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. 
 
9. Στην αίτηση κήρυξης της σύμβασης άκυρης εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις της αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων. Η προθεσμία και η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν έχουν ανασταλτικό 
αποτέλεσμα. Η διαδικασία προσωρινής διαταγής εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Αν η αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων γίνει δεκτή, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή περαιτέρω εκτέλεσης της 
σύμβασης. 
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33. Αξίωση αποζημίωσης  

1. Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος αποκλείσθηκε από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό ή εν γένει από την 
ανάθεση σύμβασης του ν.3978/11, κατά παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διάταξης 
του ν.3978/11, δικαιούται να αξιώσει από την αναθέτουσα αρχή αποζημίωση, με αναλογική εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. Αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι θα του ανετίθετο η σύμβαση αν 
δεν είχε εμφιλοχωρήσει η παράβαση, τότε δικαιούται αποζημίωση κατά τις γενικές διατάξεις. Κάθε διάταξη 
που αποκλείει ή περιορίζει την αξίωση αυτή δεν εφαρμόζεται. 
 
2. Για την επιδίκαση της αποζημίωσης απαιτείται η προηγούμενη ακύρωση της παράνομης πράξης ή 
παράλειψης από το αρμόδιο δικαστήριο. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση της 
παραγράφου 3 του άρθρου 92 του ν.3978/11, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 93 του  ν.3978/11 ή 
όταν, εν γένει, δεν καθίσταται εφικτή η δικαστική κήρυξη της ακυρότητας για λόγους που δεν συνδέονται 
με παραλείψεις του ενδιαφερόμενου. 

34. Τροποποίηση της σύμβασης   

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

35. Προέλευση και κατασκευή Προϊόντων  

1. Εάν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, αναφέρει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, 
θεωρημένης αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής, που επισυνάπτει στην τεχνική προσφορά του, το 
εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του. 
 
2. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, αναφέρει στην τεχνική προσφορά του 
τη χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος που προσφέρει, την επιχείρηση που θα κατασκευάσει το 
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του. Στην προσφορά 
του επισυνάπτει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής, ότι 
η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 
ολικά ή μερικά το εργοστάσιο κατασκευής του τελικού προϊόντος. Επισυνάπτει επίσης υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης του ν. 1599/1986, ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε 
περίπτωση κατακύρωσης της Σύμβασης στον οικονομικό φορέα. 
 
3. Εάν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις κατασκευής, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής, που 
επισυνάπτει στην τεχνική προσφορά του, τις διάφορες επιχειρήσεις και τα εργοστάσια κατασκευής, τον τόπο 
εγκατάστασης των επιχειρήσεων και των εργοστασίων τους, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος. 
 
4. Προσφορά στην οποία δεν επισυνάπτονται οι δηλώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3  του παρόντος άρθρου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
5. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή της επιχείρησης και του εργοστασίου που 
δηλώθηκε, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και 
εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
6. Εάν, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ανυπαρξία 
του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον 
προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, που εκδίδεται μετά από πρόταση της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και πρόσκληση του ενδιαφερόμενου για παροχή εξηγήσεων, ποινή προσωρινού ή οριστικού 
αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του ΥΝΑΝΠ. Για το συγκεκριμένο εγχώριο οικονομικό 
φορέα ενημερώνεται το Μητρώο του άρθρου 64 του ν.3978/11. 
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7. Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και τη σύναψη της Σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχείρησης ή του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται από 
σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εάν η κατασκευή του προϊόντος γίνει σε εργοστάσιο  άλλο από εκείνο που δηλώθηκε 
στην προσφορά, χωρίς την προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκρισή της, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και 
να ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών ή την επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 10%, 
κατ' ανώτατο όριο, της οικονομικής αξίας της Σύμβασης. 

36. Περιεχόμενο της προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια  

 
1.Η προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια, όπως προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 93 του ν.3978/11  και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που εγκρίνεται από 
την Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ 
συμβουλευτική διαδικασία της Επιτροπής, περιέχει τις εξής πληροφορίες: 
1.1. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

1.2. περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, 
1.3. αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
1.4. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου έχει ληφθεί απόφαση 
ανάθεσης της σύμβασης και 
1.5. εφόσον απαιτείται, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει χρήσιμη η αναθέτουσα αρχή. 
 

37. Εγγυητικές Επιστολές  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)3, 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος 
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (05) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Προσάρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.  

 
3  Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

 Οι εγγυητικές επιστολές που θα κατατεθούν είναι: 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

3. Εγγύηση προκαταβολής (εφ’ όσον ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα). 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Α. Εγγύηση συμμετοχής  

1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού, θα κατατίθεται από 
τους κατάλληλους οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό έως 1,00 % επί της 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση που ανέρχεται στο ποσό των 
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ #500.000,00€#. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο Προσάρτημα Α’ της παρούσας 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 23 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 

2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή 
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και  
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 
4129/2013 (Α΄ 52). 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις 
κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης 
της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα 
παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 

3.Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι αυτός ή οι 
υπεργολάβοι του υπέβαλαν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις και στοιχεία κατά τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του.  
Περαιτέρω και συμφώνως των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4412/2016(Α’ 147) η εγγύηση συμμετοχής 
καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή 
στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
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Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά τρεις (03) μήνες μεγαλύτερος από την 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης αυτής κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το Υπόδειγμα Β’ που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Α’ της 
παρούσας και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 35, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, χωρίς ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ’ που 
περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Α’ της παρούσας, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση 
προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με το άρθρο 52 της παρούσας (τρόπος 
πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους, ή αποδεσμεύονται 
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των ειδών που παραλήφθηκαν 
οριστικά, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

Γ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

1. Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υποχρεούται 
να καταθέσει έγγραφη δήλωση εγγυημένης λειτουργίας (ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) η οποία περιγράφεται 
αναλυτικά στο διαβαθμισμένο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόκλησης (Β’ Φάση διαγωνισμού). 

Η εν λόγω εγγύηση καλής λειτουργίας/εγγυημένης λειτουργίας θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο τουλάχιστον 
τριών (03) ετών (με βαθμολογούμενο κριτήριο την παροχή έως επιπλέον δύο (02) ετών) από την ημερομηνία 
οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στο διαβαθμισμένο τεύχος Τ.Π. και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της σύμβασης.  

2. Η ανωτέρω έγγραφη εγγύηση θα συνοδεύεται από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ η οποία θα 
ισχύει για χρονικό διάστημα κατά τρεις (03) μήνες μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στη Σύμβαση χρόνο 
εγγύησης καλής λειτουργίας και θα πρέπει να είναι σύμφωνη µε το Υπόδειγμα Δ΄ του Προσαρτήματος Α’ της 
παρούσας. Ο χρόνος έναρξης της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα είναι η ημερομηνία οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου και το ύψος της θα ανέρχεται σε τέσσερα 
εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ #4.500.000,00€#. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα αποδεσμεύεται 
σταδιακά ετησίως, ήτοι στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής, κατά ποσό ενός, ενάμιση και δύο εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος παρέχει με την τεχνική του προσφορά επιπλέον χρόνο εγγυημένης λειτουργίας η εγγυητική επιστολή 
θα προσαυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο ευρώ για κάθε πρόσθετο εξάμηνο με ανώτατο όριο τα τέσσερα 
εκατομμύρια ευρώ για τα δύο (02) χρόνια. Για το επιπλέον διάστημα παροχής εγγυημένης λειτουργίας η 
απομείωση θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση για το αντίστοιχο ποσό.  
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Η ως άνω ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αποκατάστασης των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των βλαβών που προκαλούνται κατά την περίοδο εγγυημένης λειτουργίας.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, ή ειδική επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα 
αρχή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση 
για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (01) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, ή η ειδική επιτροπή, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της 
σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 
προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται ανωτέρω. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας 
η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στον ανάδοχο.  

 

38. Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις  

 
Οι τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις όπως ο τύπος, τα ποσοστά, ο χρόνος υποβολής 
καθορίζονται στους όρους της παρούσας. 
 

39. Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου  

 
1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 16 (Δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής) και 26 (Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου) της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς 
τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 
υποκατάστασης). 

40. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 49 (Χρόνος –τόπος παράδοσης υλικών), 51 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 53 
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις - Ρήτρες), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων 
να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
(ΥΝΑΝΠ) μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
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γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

41. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016 καθώς και αυτές 
που απορρέουν από τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.).  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε 
επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης ή και 
μετά, η οποία εμπεριέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες, θα πραγματοποιείται μόνο σε έντυπη μορφή. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.4624/2019 σχετικά με την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR). 

 

42. Υπεργολαβία 

 
1. Ο ανάδοχος επιλέγει ελεύθερα τους υπεργολάβους που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της κύριας 
σύμβασης. Δεν επιτρέπεται να υποχρεωθεί από την αναθέτουσα αρχή να προβεί σε διακρίσεις κατά δυνητικών 
υπεργολάβων με βάση την εθνικότητα των τελευταίων. 
 
2. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς από την Α΄ Φάση του Διαγωνισμού αναφέρουν στην αίτηση 
συμμετοχής τους: 
α) το τμήμα / τα τμήματα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή Υπεργολαβίας σε τρίτους, 
β) τους τυχόν προτεινόμενους υπεργολάβους, 
γ) το αντικείμενο της Υπεργολαβίας για την οποία προτείνονται οι υπεργολάβοι και το ποσοστό στο οποίο το 
αντικείμενο αυτό ανέρχεται σχετικά με το σύνολο της προμήθειας. 
 
3. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου της παρούσας, δεν επηρεάζει την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τους 
υπεργολάβους ευθύνη του αναδόχου έναντι της αναθέτουσας αρχής για πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την κύρια σύμβαση. Ο ανάδοχος χωρίς καθυστέρηση αναφέρει οποιαδήποτε αλλαγή 
ανακύπτει σε επίπεδο υπεργολάβων κατά την εκτέλεση της σύμβασης.  
 

4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 
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σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει 
να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει και αναφορικά με 
τον αρχικό υπεργολάβο στη διαγωνιστική διαδικασία τα οποία θα αξιολογηθούν αρμοδίως ώστε να γίνει 
αποδεκτή ή μη η ανωτέρω αντικατάσταση. 

 

5. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους βάσει των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 16. Όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη κείμενη νομοθεσία και τους όρους της παρούσας. 
Σημειώνεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απορρίπτει τους υπεργολάβους που επέλεξε ο προσφέρων στο 
στάδιο της διαδικασίας σύναψης της κύριας σύμβασης ή ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ωστόσο 
η απόρριψη αυτή επιτρέπεται να βασίζεται μόνον σε λόγους αποκλεισμού και κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 
εφαρμόζονται για την επιλογή των προσφερόντων για την κύρια σύμβαση. Εάν η αναθέτουσα αρχή απορρίψει 
έναν υπεργολάβο, πρέπει να προσκομίσει γραπτή αιτιολόγηση στον προσφέροντα ή στον ανάδοχο, 
αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος υπεργολάβος πρέπει να απορριφθεί. 

 

43. Ασφάλεια πληροφοριών  

 
Στους όρους της πρόσκλησης παρέχονται στοιχεία με όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των 
διαβαθμισμένων πληροφοριών που περιέχονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόσκλησης. Οι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στα κάτωθι: 

 α) δέσμευση εκ μέρους τους, καθώς και από τους τυχόν υπεργολάβους, ότι θα διασφαλίσουν δεόντως την 

εμπιστευτικότητα των διαβαθμισμένων πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους ή οι οποίες θα υποπέσουν 

στην αντίληψη τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τον τερματισμό ή την ολοκλήρωση της 

σύμβασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, 

 β) δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος να επιτύχει τη δέσμευση που προβλέπεται στην περίπτωση α` από 

άλλους υπεργολάβους στους οποίους θα αναθέσει Υπεργολαβία κατά την υλοποίηση της σύμβασης, 

 γ) επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους υπεργολάβους που έχουν ήδη ορισθεί, οι οποίες να επιτρέπουν 

στην αναθέτουσα αρχή να διαπιστώσει για καθέναν από αυτούς αν διαθέτει τις απαιτούμενες δυνατότητες, 

προκειμένου να προστατευθεί δεόντως η εμπιστευτικότητα των διαβαθμισμένων πληροφοριών στις οποίες 

έχουν πρόσβαση ή τις οποίες θα κληθούν να παράσχουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Υπεργολαβίας τις 

οποίες θα ασκήσουν, 

 δ) δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην περίπτωση γ` 

για τους νέους υπεργολάβους πριν την ανάθεση Υπεργολαβίας σε αυτούς. 

 ε) δέσμευση από όλους τους Υποψήφιους ότι μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού σε έναν ανάδοχο, όλοι 

οι υπόλοιποι θα επιστρέψουν τα παρεληφθέντα στοιχεία. 

 στ) δέσμευση από όλους τους Υποψήφιους να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποφυγή της διάθεσης τους σε κοινή γνώση ή σε μη εξουσιοδοτημένα 

προς τούτο πρόσωπα. 

 ζ) δέσμευση από όλους τους Υποψήφιους να αναφέρουν άμεσα κάθε παραβίαση ασφαλείας ώστε να 

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

 η) ο Υποψήφιος αποδέχεται ότι όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής και δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια χωρίς την πρότερη έγκριση της. Σε καμία περίπτωση 
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η παρούσα συμφωνία δεν περιλαμβάνει μεταφορά δικαιωμάτων χρήσης πληροφοριών, πατεντών ή 

πνευματικής ιδιοκτησίας από την Αναθέτουσα Αρχή στον Υποψήφιο. 

 θ) οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο των Προσφορών, υπεύθυνη δήλωση του 

ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α  ́75 / 1986), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία λαμβάνουν γνώση και 

δεσμεύονται επί των καθοριζομένων στο Άρθρο 35 του ν.3978/11. 

 ι) οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο των Προσφορών υπεύθυνη δήλωση 

του Ν. 1599/1986  (Α  ́  75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία λαμβάνουν γνώση και 

δεσμεύονται επί των διαλαμβανομένων του Άρθρου 36 του ν.3978/11. 

 ια) ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει στοιχεία σε τρίτους τα οποία εμπίπτουν στην αρχή της 

εμπιστευτικότητας και θεωρούνται τεχνικά ή επιχειρησιακά ευαίσθητα. 

 

44. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

 α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

 β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 16 της παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

 γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου 

της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, και 

 δ) ο οικονομικός φορέας παραβιάσει όρους του Πιστοποιητικού Ασφάλειας Εγκαταστάσεως εκδοθέν κατά τον 

ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.) ή του ισότιμου πιστοποιητικού εκδοθέν από 

τον αρμόδιο κρατικό φορέα ασφαλείας της χώρας του και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η έδρα του 

βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Κράτος, το οποίο έχει συνάψει Συμφωνία 

Ασφαλείας (Security Agreement) με την Ελλάδα.  

45. Εκτέλεση Σύμβασης 

 
1. Πληροφορίες για την κατάρτιση συμβάσεων παρέχονται στην πρόσκληση. Περαιτέρω γνωρίζεται ότι: 

 (α) Η αναθέτουσα αρχή, μετά την κοινοποίηση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης ή με την κατακύρωση 

των πρακτικών διαγωνισμού, προβαίνει με βάση την κατακύρωση, τους όρους συμφωνιών και την προσφορά 

του μειοδότη, στη σύνταξη σχεδίου Σύμβασης 

 (β) Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 (γ) Στο σχέδιο Σύμβασης περιέχονται κατ’ ελάχιστον οι γενικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι που 

συμφωνήθηκαν από τα δύο μέρη και κατακυρώθηκαν από την αναθέτουσα αρχή. 

 
2. Οι συμβάσεις συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, υπογράφονται σε τρία πρωτότυπα. Επίσημη μετάφραση 
σε ξένη γλώσσα όταν απαιτείται θα γίνεται με μέριμνα του Αναδόχου και σε περίπτωση αμφιβολιών θα 
υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο. 
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3. Τη Σύμβαση υπογράφει ο ανάδοχος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος πληρεξούσιος του, για λογαριασμό δε της 
υπηρεσίας, ο αρμόδιος υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν αρμόδιο όργανο. 
 
4. Η Σύμβαση αποστέλλεται για την εκτέλεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής. 
 
5. Η Σύμβαση και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις της υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του ν.4129/2013.  
 

46. Εκτέλεση – Εκκαθάριση Σύμβασης  

 
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε και εκκαθαρίσθηκε όταν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

 (α) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το συμβατικό αντικείμενο που παραδόθηκε. 

 (β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

 (γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση 

47. Ανακοίνωση φόρτωσης  

 
1. Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον:  

 α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.  

 β) Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του.  

 γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το 

βάρος (μικτό - καθαρό).  

 δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.  

 
2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή 
τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους 
INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού μέσου μέχρι την παραλαβή 
τους. 
 

48. Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό   

 
1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής τους, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, τον 
ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του 
υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη 
σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.  
 
2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονομικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις:  

 α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση, 

μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για τον έλεγχο.  

 β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στην διάθεση 

του.  

 γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα του 

ελέγχου.  

 δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της 
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παραγγελίας.  

 ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με 

τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους.  

 
3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες.  
 
4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, 
βαρύνει τον οικονομικό φορέα.  
 
5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αμέσως την 
αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του. 
 
6. Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει 
επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. 
Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό του 
διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με εκείνες 
προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. 
 

49. Χρόνος – Τόπος παράδοσης υλικών 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει και να θέσει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία εντός του 
χρονικού διαστήματος των τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης . Αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα περιγράφεται στην Πρόσκληση και στο διαβαθμισμένο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Ως τόπος παράδοσης του συστήματος ορίζονται ως εξής: [EL30,Αττική], [EL41, Βόρειο Αιγαίο], [EL42, Νότιο 
Αιγαίο], [EL43, Κρήτη], [EL51, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη], [EL62,Ιόνια Νησιά], [EL64, Στερεά Ελλάδα]. 
Αναλυτικές πληροφορίες θα περιγράφονται στην Πρόσκληση και στο διαβαθμισμένο τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το έργο, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΥΟΘΕ και 
ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ), την αποθήκη υποδοχής των ειδών και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Ομοίως, θα ειδοποιούνται οι ανωτέρω και σε περιπτώσεις έναρξης εργασιών.  

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στους τόπους παράδοσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία (ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ) αποδεικτικό, θεωρημένο από τον προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής 
Αρχής ή τον υπεύθυνο της αντίστοιχης αποθήκης της Κεντρικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία παράδοσης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
παραδόθηκε. 
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50. Παραλαβή υλικών – Παρακολούθηση Σύμβασης  

 

H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
ως άνω νόμου και το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
Πρόσκλησης της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός 
έλεγχος των ειδών γίνεται με την διαδικασία που θα ορίζεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών στη Β’ 
Φάση του Διαγωνισμού.  

 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Για την παρακολούθηση και παραλαβή του συστήματος θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (ΕΠΠΕ) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Η εν λόγω Επιτροπή γνωμοδοτεί για 
όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, στους προβλεπόμενους 
από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της κάθε 
σύμβασης, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει 
από τη Σύμβαση, όπως η τη παράταση του συμβατικού χρόνου, και κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης 
και της έκπτωσης του αναδόχου. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται 
δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 

 

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες και η σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής θα καθορισθούν με την Υπουργική 
Απόφαση συγκρότησής της.  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό – παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις – απόρριψης των ειδών) σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 

 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται 
για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε 
κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.  
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Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα 
της κατ’ έφεση εξέτασης. 

 

Η οριστική παραλαβή του συστήματος και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής θα περιγραφεί 
αναλυτικά στην Β’ Φάση του Διαγωνισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και 
ιδίως στα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/2016(Α’ 147) καθώς και στην Πρόσκληση.  

 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει ή δεν ειδοποιήσει εγκαίρως 
κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση, την Επιτροπή, αυτή συνέρχεται εντός (10) εργασίμων ημερών από της 
ειδοποιήσεώς της είτε από τον προμηθευτή είτε από την αποθήκη υποδοχής των ειδών, ότι προσκομίσθηκαν ή 
πρόκειται να προσκομισθούν τα είδη. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παραλαβής, τον οποίο ορίζει η σύμβαση,  
αρχίζει από την ημερομηνία της πρώτης συγκλήσεως της Επιτροπής. 

 

Εάν ο προμηθευτής, καίτοι ειδοποίησε, δεν προσκόμισε εγκαίρως τα είδη ή εάν καθυστερεί η απάντηση 
ελέγχων που διενεργούνται σε εργαστήρια του φορέα η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση και συντάσσει 
έκθεση, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και τις δικές της σχετικές ενέργειες. Την έκθεση αυτή την 
υποβάλλει ο Πρόεδρος στην αναθέτουσα αρχή. 

 

Στις αυτές ως άνω ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή και στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία λήξεως του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών, ουδεμία παράδοση έγινε. 

 

Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του 
φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του είδους και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 
Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

Για ζητήματα που δεν ορίζονται ειδικότερα/ διαφορετικά στην παρούσα καθώς και στο 
Ν.4412/2016εφαρμοστέα τυγχάνει η υπ’ αριθμ. ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β’ 764). 

 

51. Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
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1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση 
του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 
αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την 
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. 

 

52. Τρόπος πληρωμής  

 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:  

 α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, ή 

 β)Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 10% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ μετά την 

υπογραφή της σύμβασης και έως επιπλέον 40% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ μετά την έγκριση της 

Μελέτης Εφαρμογής,  

με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. 
δ του Ν.4412/2016και στο άρθρο 4.1 της παρούσας, και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική 
παραλαβή των ειδών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας 
προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την 
ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος 
του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες4 το οποίο θα παραμένει σταθερό 
μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής5. 

Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον αυτές 
πραγματοποιηθούν.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 

Οι προσφέροντες δύνανται να επιλέξουν με σχετική δήλωσή τους στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς 
τους έναν εκ των δύο (02) ανωτέρω τρόπων, σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη ως τρόπος 
πληρωμής η περίπτωση α), ήτοι η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 
ειδών. 

Προκειμένου οι τμηματικές παραλαβές να αντιστοιχούν και σε τμηματικές πληρωμές, ο Ανάδοχος να 
διευκρινίζει στην οικονομική του προσφορά: 

 
4 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της 
5 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
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 το κόστος κάθε σταθερού σταθμού αισθητήρων ανά θέση (χρησιμοποιώντας τους α/α 1 έως 35) 

συμπεριλαμβάνοντας 

 το κόστος των τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων, 

 το κόστος των δύο κινητών σταθμών, καθώς και το κόστος των κτιριακών εγκαταστάσεων και του γραφειακού 

εξοπλισμού των ΚΔΕ (άνευ του μηχανογραφικού εξοπλισμού). 

Διευκρινίζεται ότι το συνολικό κόστος των ανωτέρω στοιχείων δεν δύναται να υπερβαίνει το 75% της 
συνολικής συμβατικής αξίας του Έργου (με Φ.Π.Α.), ενώ ο κάθε σταθμός δεν δύναται να κοστολογηθεί πάνω 
από 1,6 εκατ. €.  

 

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται ( άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει), 

 β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/20166, υπό την προϋπόθεση έκδοσης της 

προβλεπόμενης στην προαναφερόμενη διάταξη ΚΥΑ. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι οικονομικοί  φορείς  εσωτερικού επιβαρύνονται  με  Φόρο Εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών και 
8% για την παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που 
απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) αντίστοιχα, ενώ οι ανάδοχοι εξωτερικού (αλλοδαπές 
επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου 
κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας 
μόνιμης εγκατάστασής τους. 

 

53. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις - Ρήτρες 

 

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συμβατικά είδη ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
 α) το είδος δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

 β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

 
6 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 
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ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 

της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016αποκλεισμός του αναδόχου 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

2. Αν τα είδη παραδοθούν/εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση/εγκατάσταση ή 
αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού είδους, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη 
της ένωσης. 

 

3. Πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία επιβάλλονται στον ανάδοχο 
χρηματικές ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης. 
Ειδικότερα ορίζεται ότι: 

 (α) Σε περίπτωση που δεν θα επιτυγχάνονται από τους παραδοθέντες αισθητήρες οι ελάχιστες αποστάσεις 

εντοπισμού ή ανίχνευσης και αναγνώρισης, κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών, με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου και επί ποινή εκπτώσεως ο εξοπλισμός θα 

αντικαθίσταται με καταλληλότερο. Ομοίως, σε περίπτωση που οι παρεχόμενοι αισθητήρες δεν επιτυγχάνουν 

τις αποστάσεις εντοπισμού ή ανίχνευσης και αναγνώρισης, που δηλώθηκαν στην Τεχνική Προσφορά και 

αξιολογήθηκαν θετικά σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών, ο 

εξοπλισμός θα αντικαθίσταται με καταλληλότερο με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου ή θα επιβάλλεται για 

καθένα από τους υποδεέστερους αισθητήρες χρηματική ρήτρα 0,1% επί της συμβατικής αξίας του συνόλου 

του έργου, όπως αναλυτικά καθορίζεται στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 

 (β) Επιπλέον, ο ανάδοχος, εντός δεκαέξι (16) ωρών από την έγγραφη γνωστοποίηση βλάβης από την 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σε ανάληψη ενεργειών αποκατάστασης ορθής λειτουργίας. Η επιδιόρθωση 

της βλάβης θα πρέπει να επιτυγχάνεται εντός επιπλέον εβδομήντα δύο (72) ωρών, ή συνολικά ογδόντα οκτώ 

(88) ωρών από την αναγγελία της βλάβης, εκτός εάν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι ανωτέρας βίας, τους 

οποίους ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση οφείλει να τεκμηριώνει. Αν κατά την διάρκεια της περιόδου 
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εγγυημένης λειτουργίας ο χρόνος αποκατάστασης των προβλημάτων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο στην 

προηγούμενη παράγραφο, θα επιβάλλεται η αντίστοιχη  χρηματική ρήτρα ως εξής : 

o Κρίσιμος εξοπλισμός ΚΔΕ : 200 € / ώρα 

o Κρίσιμος εξοπλισμός σταθμών επιτήρησης : 100 € / ώρα 

o Δευτερεύον εξοπλισμός : 20 € / ώρα 

o Στο τέλος κάθε εξαμήνου της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, θα υπολογίζονται με μέριμνα  της  

Αναθέτουσας Αρχής τα χρονικά διαστήματα υπέρβασης των προβλεπόμενων χρόνων 

αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού καθώς και το ποσό της χρηματικής ρήτρας που 

ενδεχομένως προκύπτει. Το ποσό αφαιρείται από την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής 

λειτουργίας. Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει την εγγυητική επιστολή, ο Ανάδοχος οφείλει επί 

ποινή εκπτώσεως να εκδώσει συμπληρωματική εγγυητική 

 (γ) Επίσης, κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση 

υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος σε ποσοστό 99 %. Στο τέλος κάθε έτους της περιόδου εγγυημένης 

λειτουργίας, θα υπολογίζεται με μέριμνα  της  Αναθέτουσας Αρχής η διαθεσιμότητα του συστήματος καθώς 

και η συνεπαγόμενη, εάν υφίσταται, επέκταση της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας. Σε περίπτωση που 

επιτευχθεί ποσοστό ανώτερο του 99%, η διαφορά του ποσοστού δύναται να μεταφερθεί στο επόμενο έτος ως 

“πιστωτικό υπόλοιπο” υπέρ του Αναδόχου προκειμένου να συμψηφιστεί σε περίπτωση μελλοντικής μη 

επίτευξης του ελάχιστου ποσοστού. 

 

Αναλυτική περιγραφή παρέχεται στους όρους της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

54. Ματαίωση Διαδικασίας  

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 88 του ν.3978/11, μετά από γνώμη της αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Επανάληψη του διαγωνισμού μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχει 
ένας από τους κάτωθι λόγους: α) Δεν υπάρξει συμμετοχή, ή β) απορριφθούν οι προσφορές όλων των 
συμμετεχόντων, ή γ) δεν αναπτυχθεί επαρκής ανταγωνισμός. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί 
αρμοδίως από το ΥΝΑΝΠ. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  Α΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / 
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών 
Διαγωνισμών, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ7. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………8 
υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..9 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της ............................... (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη.....................................................10 του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και 
Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “................................................(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α 
τμήμα/τα ...............11 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (................................................- υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
πέντε (05) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..12.  
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

 
7 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στη διακήρυξη σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Αναγράφεται ολογράφως και σε 

παρένθεση αριθμητικώς (άρθρο 72 Ν. 4412/2016). 
8 Όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 
9 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
10 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ. 
11 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
12 ΣΗΜΕΙΩΣΗΓΙΑΤΗΝΤΡΑΠΕΖΑ: Επιλέγουμε συγκεκριμένο χρόνο λήξης ή μέχρι την επιστροφή. Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στη διακήρυξη (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016). 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της 
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της13. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε14. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
13  Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
14  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  Β΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)         Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή 
Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ15. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..16 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ...................17 της υπ’ αριθ ..... σύμβασης “................................(τίτλος 
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη 18 ........................... του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών και το 
διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ................ ................. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε 
(05) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 
ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε19. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
15 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
16 Όπως υποσημείωση 31. 
17 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
18 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
19 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Γ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή 
Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ20. 
Πληροφορηθήκαμε από ………............. (Επωνυμία Αναδόχου, Διεύθυνση), ότι η Σύμβαση Νο ......., 
“................................(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη 21 
........................... του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών 
Διαγωνισμών και το διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ................................ (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών), έχει υπογραφεί μεταξύ σας ως αγοραστές και του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)  
ως  προμηθευτή  και  αφορά την προμήθεια ................ (Είδος και ποσότητα προμήθειας),  συνολικής  αξίας  
................... και  ότι  σύμφωνα  µε  τους  όρους  της παραπάνω σύμβασης δικαιούται να λάβει από εσάς 
προκαταβολή ίση µε ........% της συνολικής αξίας των υλικών έναντι εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 
ισόποσης αξίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα 
επιστολή υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, και δια της παρούσης υποχρεούμαστε ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως να σας πληρώσουμε ολικώς ή 
μερικώς, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού, το ποσό  της εγγυήσεως αυτής κατόπιν ειδοποιήσεώς 
σας καταβάλλοντας επίσης και τόκους που αναλογούν σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή µη 
παράδοσης του προµηθευτέου υλικού. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε 
(05) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 
ή  

 
20   Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς.  
21 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
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μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας  
µε  την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε22. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Δ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)       Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών, Ακτή 
Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ23. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..24 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την εγγυημένη λειτουργία της υπ’ αριθ ..... σύμβασης 
“................................(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών και το 
διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ................ ................. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε 
(05) ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 
ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε25. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 
23 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
24 Όπως υποσημείωση 55. 
25 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (ΑΥΤΟΨΙΑΣ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «12» 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 
(ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
 

1.  ΑΙΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ:   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 ΠΡΟΣ :      ΤΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 ΟΝΟΜΑ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 FAX :                                     ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

3.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 ΟΝΟΜΑ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 FAX :                                      ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ----/----/----   ΕΩΣ   ----/----/---- 

5.  ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (επιλέξτε ένα από κάθε στήλη) 
 (  ) ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ   (  ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ 
 (  ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ    (  ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ 

6. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ : 

7. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

8.  Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ :   ΕΞΗΓΗΣΗ:  
 Συγκεκριμένο εξοπλισμό ή οπλικό σύστημα (  ) 
 Στρατιωτικές πωλήσεις ή άδεια εξαγωγής (  ) 
 Πρόγραμμα ή Συμφωνία             (  ) 
 Απόκτηση αμυντικού προγράμματος  (  ) 

 ‘Άλλο                (  ) 

9.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ: 
 ΟΝΟΜΑ 
 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                           ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
 ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 ΑΡ. ΤΑΥΤ. 
 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 
 ΘΕΣΗ – ΒΑΘΜΟΣ 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

• ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ , ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΦΟΡΜΑ 
 

 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (Συνέχεια) 
 

10. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ‘Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 ΟΝΟΜΑ 
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 ΟΝΟΜΑ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 

12  ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 FAX 
 ΟΝΟΜΑ 
 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 

13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ           
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 
Αριθμ. Σύμβασης: Τ...../202….. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ # …………………………………..……€ # 

 
«Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)»  

 
 
 Στον Πειραιά, σήμερα την …… του μηνός …........……………., του έτους 202…., ημέρα …............………….  
στο Γρ. .............. τ............................................................ του  Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιώς), οι υπογεγραμμένοι αφενός ο Υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής…………………………………………, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή και σύμφωνα µε 
τις κείμενες διατάξεις το Ελληνικό Δημόσιο, και αφετέρου η εταιρεία µε την επωνυμία ………….…………………………. 
και το διακριτικό τίτλο ……................, ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ …………………….., που εδρεύει στ 
…………………, Δ/νση ………………………., Τ.Κ.…………….., Τηλ. ……………….,  Φαξ……………………, που θα καλείται στο 
εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία συστάθηκε µε το υπ’ αριθμ.  ……………………….. καταστατικό, όπως αυτό δημοσιεύθηκε 
στο   ......................................... και την οποία εκπροσωπεί για την υπογραφή της παρούσας δυνάμει του 
ανωτέρω κωδικοποιημένου καταστατικού και του υπ’ αριθμ. ……… Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. 
σε σώμα ........................................), ο/η ……………………….., νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της 
.......................... , κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………………………. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από 
το ............................................, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 Με βάση την υπ’ αριθμ. ……/2020 Διακήρυξη διενεργήθηκε την …………………… η Α’ Φάση του κλειστού 
διεθνή διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ 
#62.000.000,00€# (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. ……/2020 Πρόσκληση διενεργήθηκε την …………………… η Β’ 
Φάση του ηλεκτρονικού, κλειστού διεθνή διαγωνισμού, κατά την οποία αξιολογήθηκαν οι προσφορές των 
προεπιλεχθέντων/ κατάλληλων οικονομικών φορέων της Α’ Φάσης. 

 Αποτέλεσμα του παραπάνω αναφερομένου διαγωνισμού ήταν η κατακύρωση της εν θέματι 
προμήθειας με την υπ’ αριθμ. ………………………….. Απόφαση του ..................................  στην εταιρεία με την 
επωνυμία: «………………………............……………» και το διακριτικό τίτλο .................................., σύμφωνα με την 
προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των ……………………….€ (…………………………………………………), 
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα. 

Για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης λήφθηκε η από ….-…..-2020 Απόφαση του ΚΥΣΕΑ μετά 

από γνώμη της  αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

 Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμ. ……………. πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
εγκρίθηκε (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) η υπογραφή της παρούσας σύμβασης για την ανωτέρω 
προμήθεια. 

Σύμφωνα με την αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005», η εταιρεία «……………………………………………», υπέβαλε την από …..-…..-
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202……. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της ότι δεν έχει εκδοθεί 

καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

3 του Ν. 3414/2005. 

 Ύστερα από αυτά, ο …………………........................, με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στην 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αυτή αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις 
οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να προβεί στην προμήθεια-παράδοση και εγκατάσταση του Εθνικού 
Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) όπου ορίζεται το σύνολο των αισθητήρων, 
υποσυστημάτων και δικτύων που συμβάλουν στην έγκαιρη επίγνωση της επικρατούσας κατάστασης στο 
θαλάσσιο πεδίο ευθύνης (Maritime Domain Awareness) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ.). όπως αναλυτικά αυτά περιγράφεται στην Απόφαση Κατακύρωσης, σε συνδυασμό µε την προσφορά 
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τεχνική - Οικονομική) καθώς και στο διαβαθμισμένο τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών της 
Πρόσκλησης, οι όροι της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 2o 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Οι ποσότητες, τα είδη, οι τιμές και η Υπηρεσία για την οποία προορίζονται, ορίζονται ως κατωτέρω:  

 

Εργοδότης ή Κύριος του 
Έργου: 

Είδος 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδος 
(σε €) με κρατήσεις χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Ελληνικό Δημόσιο / 
Υπουργείο Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής / 
Αρχηγείο Λιμενικού 
Σώματος / Υπηρεσία 
Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Επιτήρησης 
(ΥΟΘΕ) 

    

              

  Αξία ….. : € 

  Κρατήσεις υπέρ τρίτων € 

  ΦΠΑ :  

  
 
Γενικό Σύνολο: € 

 
Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, με όλες τις συνομολογηθείσες ιδιότητες και 

άνευ πραγματικών ελαττωμάτων, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και ελεύθερων παντός νομικού 
ελαττώματος, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον τόπο που ορίζεται στην Πρόσκληση και 
συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη και τα έξοδα μεταφοράς.  

Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν 
υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται, κατά περίπτωση, µε κρατήσεις, μεταφορικά, έξοδα εκτελωνισμού, ασφάλιση 
ειδών, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, κλπ έξοδα - επιβαρύνσεις μέχρι την προσήκουσα, κατά τους όρους του 
παρόντος άρθρου, παράδοση των υπό προμήθεια ειδών. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το υπό προμήθεια σύστημα, που αναφέρεται στα Άρθρα 1 και 2, θα ανταποκρίνεται στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τεχνική – οικονομική) και θα καλύπτει τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναλύονται στο Διαβαθμισμένο Τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Πρόσκλησης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πέρα από την υποχρέωσή της για συμμόρφωση µε τους όρους, τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Πρόσκλησης και την Προσφορά της (τεχνική – οικονομική), οφείλει να κατασκευάσει και να 
εγκαταστήσει το υπό προμήθεια σύστημα σύμφωνα µε τους καλώς εννοούμενους κανόνες ορθής τεχνικής και 
πρακτικής, θα υπόκειται δε στον έλεγχο και θα συμμορφώνεται µε τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών και 
Επιτροπών του Υπουργείου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ:Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια σύστημα σε πλήρη λειτουργία και 
έτοιμο προς χρήση (με ευθύνη και δαπάνη του ιδίου) όπως ειδικότερα ορίζεται στο Παράρτημα ….’ 
(Διαβαθμισμένο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών) της Πρόσκλησης και την Προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τεχνική – 
οικονομική), εντός του χρονικού διαστήματος των τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης . 
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα περιγράφεται στην Πρόσκληση και στο διαβαθμισμένο 
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.  

Ως τόπος παράδοσης του προαναφερόμενου συστήματος ορίζονται αναλυτικά στο διαβαθμισμένο 
τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα …..’)  της Πρόσκλησης. 

Στους ανωτέρω χρόνους συμπεριλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Στους παραπάνω 
χρόνους δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

Ο προμηθευτής, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συμβατικά είδη ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το σύστημα μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση, το Παράρτημα …  Διαβαθμισμένο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης και της 
Προσφοράς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τεχνική – οικονομική). Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να 
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μετά από γνωμοδότηση 
αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Διενέργειας) και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016και κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Αν τα είδη του συστήματος παραδοθούν/εγκατασταθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 
του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη του συστήματος που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για  



ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΠΩ-0ΙΜ



Σελίδα 69 
 

 

παράδοση/εγκατάσταση ή αντικατάσταση των εν λόγω ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού είδους, με το ισχύον κάθε 
φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε/εγκατέστησε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη 
του συστήματος ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Στον 
οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου θα 
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, που θα ορισθεί. Η οριστική παραλαβή του συστήματος και η έκδοση του σχετικού 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος και την ολοκλήρωση της 
παροχής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο διαβαθμισμένο τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών καθώς και τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στα άρθρα 208 και 209 του 
Ν.4412/2016(Α’ 147).  

Το κόστος διενέργειας των ελέγχων και δοκιμών βαρύνει τον προμηθευτή. 

 
Άρθρο 5ο 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: (Συμπληρώνεται συμφώνως των απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και της Τεχνικής 
Προσφοράς της Εταιρείας)  
1. Ο Ανάδοχος µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υποχρεούται 
να καταθέσει έγγραφη δήλωση εγγυημένης λειτουργίας (ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) η οποία περιγράφεται 
αναλυτικά στο διαβαθμισμένο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) της Πρόσκλησης. 

Η εν λόγω εγγύηση καλής λειτουργίας/εγγυημένης λειτουργίας θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο τουλάχιστον 
τριών (03) ετών (με βαθμολογούμενο κριτήριο την παροχή έως επιπλέον δύο (02) ετών) από την ημερομηνία 
οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα αναλυτικά 
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οριζόμενα στο διαβαθμισμένο τεύχος Τ.Π. και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 215 και 72 του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της σύμβασης.  

2. Η ανωτέρω έγγραφη εγγύηση θα συνοδεύεται από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ η οποία θα 
ισχύει για χρονικό διάστημα κατά τρεις (03) μήνες μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στη Σύμβαση χρόνο 
εγγύησης καλής λειτουργίας και θα πρέπει να είναι σύμφωνη µε το Υπόδειγμα Δ΄ του Προσαρτήματος Α’ του 
Παραρτήματος Β’ της Διακήρυξης. Ο χρόνος έναρξης της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα είναι η 
ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου και το ύψος της θα 
ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ #4.500.000,00€#. Η εν λόγω εγγυητική 
επιστολή θα αποδεσμεύεται σταδιακά ετησίως, ήτοι στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, κατά ποσό ενός, ενάμιση και δύο εκατομμυρίων ευρώ 
αντίστοιχα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παρέχει με την τεχνική του προσφορά επιπλέον χρόνο εγγυημένης 
λειτουργίας η εγγυητική επιστολή θα προσαυξάνεται κατά ένα εκατομμύριο ευρώ για κάθε πρόσθετο εξάμηνο 
με ανώτατο όριο τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για τα δύο (02) χρόνια. Για το επιπλέον διάστημα παροχής 
εγγυημένης λειτουργίας η απομείωση θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση για το αντίστοιχο ποσό.  

Η ως άνω ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αποκατάστασης των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των βλαβών που προκαλούνται κατά την περίοδο εγγυημένης λειτουργίας.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, ή ειδική επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα 
αρχή, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση 
για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (01) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, ή η ειδική επιτροπή, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της 
σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 
προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται ανωτέρω. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας 
η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στον ανάδοχο.  

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: (Συμπληρώνεται συμφώνως των απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών και της Τεχνικής 
Προσφοράς της Εταιρείας)  
Κατά τα λοιπά για την εγγυημένη λειτουργία ισχύουν τα όσα ορίζονται στη Πρόσκληση σε συνδυασμό με την 
τεχνική και οικονομική προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας. 

 

Άρθρο 6ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:  

α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, ή 

β)Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 10% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ μετά την 
υπογραφή της σύμβασης και έως επιπλέον 40% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ μετά την έγκριση της 
Μελέτης Εφαρμογής, με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72§1 περ. δ του Ν.4412/2016και στο άρθρο 4.1 της Πρόσκλησης, και την καταβολή του υπολοίπου 
μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας 
προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την 
ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος 
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του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό 
μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον αυτές 
πραγματοποιηθούν.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 

Οι προσφέροντες δύνανται να επιλέξουν με σχετική δήλωσή τους στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς 
τους έναν εκ των δύο (02) ανωτέρω τρόπων, σε αντίθετη περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη ως τρόπος 
πληρωμής η περίπτωση α), ήτοι η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 
ειδών. 

Προκειμένου οι τμηματικές παραλαβές να αντιστοιχούν και σε τμηματικές πληρωμές, ο Ανάδοχος να 
διευκρινίζει στην οικονομική του προσφορά: - το κόστος κάθε σταθερού σταθμού αισθητήρων ανά θέση 
(χρησιμοποιώντας τους α/α 1 έως 35) συμπεριλαμβάνοντας το κόστος των τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων, το 
κόστος των δύο κινητών σταθμών, καθώς και το κόστος των κτιριακών εγκαταστάσεων και του γραφειακού 
εξοπλισμού των ΚΔΕ (άνευ του μηχανογραφικού εξοπλισμού). Διευκρινίζεται ότι το συνολικό κόστος των 
ανωτέρω στοιχείων δεν δύναται να υπερβαίνει το 75% της συνολικής συμβατικής αξίας του Έργου (με Φ.Π.Α.), 
ενώ ο κάθε σταθμός δεν δύναται να κοστολογηθεί πάνω από 1,6 εκατ. €. 

Η υποβολή του τιμολογίου από τον προμηθευτή δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και η εξόφλησή του θα γίνει εντός των προβλεπόμενων στη νομοθεσία 
προθεσμιών. 

Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
στην αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού/ών ασφαλιστικού/ών φορέα/ων από το/τα οποίο/α να προκύπτει 
ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως προς αυτό/ά, καθώς και πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας 
διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στον ασφαλιστικό φορέα ή στο Δημόσιο αντίστοιχα 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Πιστοποιητικά απαιτούνται από όλους τους οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει  να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από 
αυτόν προσωπικό ο ανάδοχος σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και προσωρινού 
αναδόχου. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται ( άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει), 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν.4412/201626, υπό την προϋπόθεση έκδοσης της 
προβλεπόμενης στην προαναφερόμενη διάταξη ΚΥΑ. 
 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι οικονομικοί  φορείς  εσωτερικού επιβαρύνονται με  Φόρο Εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών και 
8% για την παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής συμβατικής αξίας του αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που 

 
26 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 
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απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) αντίστοιχα, ενώ οι ανάδοχοι εξωτερικού (αλλοδαπές 
επιχειρήσεις) που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου 
κατά την έννοια των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας 
μόνιμης εγκατάστασής τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Α. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ….……………….  
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………..……………………. ποσού …….……………………. ΕΥΡΩ ισχύος ………….………, 
που καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., σύμφωνα µε το άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016. 

(ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) 
Επιστροφή Εγγυητικών 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους, ή 
αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των ειδών που 
παραλήφθηκαν οριστικά, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, 
β) Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Οι εγγυήσεις προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται, πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και 
µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή Τραπέζης, ισχύος ………………….. ετών, για την εγγυημένη λειτουργία (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Δ’ του 
Προσαρτήματος Α’ του Παραρτήματος Β’ της Διακήρυξης), ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ #4.500.000,00€#.  

Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Μετά από έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας δύναται να επιτραπεί η εκχώρηση απαιτήσεων της εταιρείας 
που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε αναγνωρισμένες Τράπεζες ή Οργανισμούς.  

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΡΗΤΡΕΣ 

1. Για τυχόν καθυστερήσεις από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, αθέτηση ή µη εκτέλεση ή µη κανονική 
εκτέλεση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα επιβάλλονται σ’ αυτήν από την Υπηρεσία οι 
προβλεπόμενες στο Ν.4412/2016και στην Πρόσκληση κυρώσεις και ποινικές ρήτρες. 
2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά 
την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 16 της Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ, και δ) ο οικονομικός φορέας παραβιάσει όρους του Πιστοποιητικού Ασφάλειας Εγκαταστάσεως εκδοθέν 
κατά τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.) ή του ισότιμου πιστοποιητικού 
εκδοθέν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα ασφαλείας της χώρας του και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η 
έδρα του βρίσκεται σε ένα από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Κράτος, το οποίο έχει συνάψει 
Συμφωνία Ασφαλείας (Security Agreement) με την Ελλάδα.  
3.   Επίσης, κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση 
υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος σε ποσοστό 99 %. Στο τέλος κάθε έτους της περιόδου εγγυημένης 
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λειτουργίας, θα υπολογίζεται με μέριμνα  της  Αναθέτουσας Αρχής η διαθεσιμότητα του συστήματος καθώς και 
η συνεπαγόμενη, εάν υφίσταται, επέκταση της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας. Σε περίπτωση που 
επιτευχθεί ποσοστό ανώτερο του 99%, η διαφορά του ποσοστού δύναται να μεταφερθεί στο επόμενο έτος ως 
“πιστωτικό υπόλοιπο” υπέρ του Αναδόχου προκειμένου να συμψηφιστεί σε περίπτωση μελλοντικής μη 
επίτευξης του ελάχιστου ποσοστού.  Αναλυτική περιγραφή παρέχεται στους όρους της πρόσκλησης και των 
τεχνικών προδιαγραφών που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  
 
4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος θα υπόκειται σε ρήτρες όπως αυτές αναλυτικά ορίζονται 
στην Πρόσκληση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Θεμελιώδη όρο της σύμβασης αποτελεί η τήρηση από τον ανάδοχο των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016καθώς και αυτών που απορρέουν από τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό 
Βιομηχανικής Ασφάλειας (Ε.Κ.Β.Α.) ή του ισότιμου πιστοποιητικού εκδοθέντος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα 
ασφαλείας της χώρας του. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά το στάδιο εκτέλεσης 
της σύμβασης ή και μετά, η οποία εμπεριέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες, θα πραγματοποιείται μόνο σε 
έντυπη μορφή. 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016«Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 
Α’ 147) και του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς 
και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας νομοθεσίας, καθώς επίσης και συμφώνως των διατάξεων του Ν. 
3978/2011 (ΦΕΚ Α 137/16-6-2011) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της 
Άμυνας και της Ασφάλειας – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας», όπως ισχύει, των οποίων η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε 
συνδυασμό προς τους όρους της Δ/ξης, της Πρόσκλησης και την τεχνική και οικονομική προσφορά της. 

Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση ισχύουν τα αναφερόμενα στην προσφορά (Οικονομική - 
Τεχνική) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στη Διακήρυξη και στην Πρόσκληση. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, οι όροι της 
Διακήρυξης, της Πρόσκλησης και της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ισχυρότεροι της προσφοράς. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα 
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Πειραιά. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο 
συμβαλλόμενων μερών, υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τρία (03) όμοια 
πρωτότυπα. 



ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΠΩ-0ΙΜ



Σελίδα 74 
 

 

Από τα ανωτέρω πρωτότυπα της σύμβασης δύο (02) παραμένουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής/ ΓΔΟΥ/ ΔΙΠΕΑ 2ο το δε άλλο θα λάβει ο εκπρόσωπος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που ενεργεί για 
λογαριασμό της. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                                                                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ        Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 
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Αίτηση Συμμετοχής 

 

 

Η Αίτηση Συμμετοχής υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και 
περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

α) την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται (ήτοι «Προς Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών»), 
β) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και την 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε 
περίπτωση αντιπροσώπευσης αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου). Σε περίπτωση 
Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη της, καθώς επίσης 
και το ποσοστό συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό.  
γ) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης (Αριθμός Διακήρυξης, Τίτλος αυτής όπως αναγράφεται στο 
εξώφυλλό της για τον οποίο υποβάλλεται η Αίτηση Συμμετοχής), 
δ) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και 
πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής, 
ε) ότι δεν αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου, με απόφαση της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ούτε κηρύχθηκαν έκπτωτοι με 
τελεσίδικη απόφαση από συμβάσεις άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου 
Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,  
στ) εάν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων 
φορέων και αναφορά της επωνυμίας αυτών, 
ζ) εάν προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
και αναφορά της επωνυμίας αυτών και το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου της σύμβασης,  
η) τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή/και του νομίμως εξουσιοδοτηθέντος προς τούτο προσώπου 
του οικονομικού φορέα, ο οποίος θα προσέλθει στη Β’ Φάση του διαγωνισμού για την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής και θα παραλάβει το διαβαθμισμένο τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών καθώς και θα δύναται να παραλαμβάνει οποιοδήποτε έγγραφο/ στοιχείο περιέχει 
διαβαθμισμένες πληροφορίες σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή/και εκτέλεσης της 
σύμβασης και ο οποίος θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος για το χειρισμό διαβαθμισμένων 
πληροφοριών και υλικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΒΑ.  
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