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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 
Προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ. με 
δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, 

αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕA ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
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Διακήρυξη αριθ. 15/2022 
Συστημικός Αριθμός : - 171307 - 

 
Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για 
την προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με δικαίωμα προαίρεσης 
μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά, με προϋπολογισμό ανά σκάφος τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ 
#3.400.000€# και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων 
χιλιάδων ευρώ #47.600.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των 
δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 
 

Ο  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Ν α υ τ ι λ ί α ς  κ α ι  
Ν η σ ι ω τ ι κ ή ς  Π ο λ ι τ ι κ ή ς  

Έχοντας υπ’ όψιν:  
1. Την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις: 

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 , για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
β) Του Κανονισμού (ΕΕ) 514/2014 (OJ L 150/2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1042/2014 (OJ L 289/2014) της Επιτροπής, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 1048/2014 (OJ L 291/2014) της Επιτροπής και του ΕκτελεστικούΚανονισμού 1049/2014 (OJ L 291/2014),  
γ) Tου Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 , περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 1839/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2015, όσον αφορά 
ειδικά μέτρα για την Ελλάδα. 
δ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ 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 για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 
ε) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 
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για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας 
και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της 
Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (EE L 231 της 30-6-2021). 
στ) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8

ης
 Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την 
κατάσταση στην Ουκρανία (EEL 111 της 8-4-2022). 
ζ) Του ν. 4169 της 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 81). 
η) Του ν.2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά Δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α' 25). 
θ) Του ν.2513/1997 «Κύρωση  της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (A΄ 139). 
ι) Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45). 
ια) Του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248). 
ιβ) Του ν.3310/2005«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (A’ 30), του π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση  των μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 
των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Α' 66), της  αριθ. 20977/23-8-2007κοινής απόφασης 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» (Β’ 1673), καθώς και της αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφασης 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες» (Β΄ 
1590). 
ιγ) Του ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας»(Α’ 297). 
ιδ) Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 
– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 204). 
ιε)Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015» (Α’ 226). 
ιστ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102). 
ιζ) Του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 
ειδικότερα του άρθρου πρώτου παράγραφος Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 
της 16 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Α’ 
107). 
ιη) Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 
4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167). 
ιθ) Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 
74). 
κ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 
κα) Του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 
(Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265) και του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» (Α' 267). 
κβ) Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 
κγ) Του ν. 4478/2017 «Ι) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16

ης
 

Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση…και λοιπές διατάξεις» (Α’ 91). 
κδ) Του ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση 
διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις » (Α΄ 184), και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 52-57 
του Μέρους Δ΄, «Στρατηγικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ», και το γεγονός ότι δεν έχει καθορισθεί 
έως σήμερα η Δομή Δυνάμεων του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.,κατ'  εφαρμογή του άρθρου 52 του νόμου αυτού.  
κε) Του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της 
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Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 
ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44). 
κστ) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137). 
κζ) Του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις 
για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 αυτού. 
κη) Του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». (Α΄184) 
κθ) Του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 
(Α΄59). 
λ) Του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 
(Α΄71). 
λα) Του π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α’ 239). 
λβ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» ( Α΄ 98). 
λγ) Του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α’ 34). 
λδ) Του π.δ. 70/2015 «.......Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ...» (Α’ 114). 
λε) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 
λστ) Του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» (Α’ 64). 
λζ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26). 
λη) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 

 

2. Τις Αποφάσεις: 
α) Την αριθ. Π1/2489/1995 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών 
Παραλαβής υλικών. Διαδικασία Παραλαβής» (Β’ 764). 
β) Την αριθ. 2/51557/0026/2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των 
προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β’ 1209). 
γ) Την αριθ. 20977/2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673).  
δ) Την  αριθ. 134453/2015/23-12-2015 Κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ 
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» (Β’ 
2857). 
ε) Την αριθ. 1191/14-3-2017 Κοινή Απόφαση Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης 
της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» (Β’ 969). 
στ) Την αριθ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
110427/EΥΘΥ1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) Υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών 
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄5968). 
ζ) Την αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 
η) Την αριθ. 64233/8-6-2021 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
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που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).» (Β’ 2453). 
θ) Την αριθ. 76928/9-7-2021 Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 3075). 
ι) Την αριθ. οικ.98979 ΕΞ 2021/10-8-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών , Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών   «Ηλεκτρονική 
Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)» (B’ 3766). 
ια) Την αριθ. πρωτ.: 2/45897/0026/14-6-2017 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών/Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του Ν. 
4270/2014» (Α.Δ.Α. : 65ΟΦΗ-36Κ). 
ιβ) Την αριθ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΡΡΕ-5Ν4) Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, 
ιγ) Την αριθ. πρωτ.:2831.8-1/35113/2022/19-5-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1

ου
 (ΑΔΑ: 

6ΑΚΗ4653ΠΩ-45Α) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας σύναψης δημόσιας σύμβασης με τη 
διαγωνιστική διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την προμήθεια του έργου με τίτλο «Προμήθεια επτά 
(07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον επτά (07) 
αντίστοιχα σκάφη» συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων 
ευρώ #23.800.000,00€# με επιπλέον άλλα είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ #23.800.000€# του 
δικαιώματος της προαίρεσης) (απαλλάσσεται ΦΠΑ 24%)». 
 

τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

3. Το αριθ. πρωτ. Α1000.0/11137/2018/28-08-2018 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ.Υπουργού με συνημμένο το υπ΄ αριθ. 
37/06-08-2018 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με το οποίο 
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου «Προμήθεια Τ/Χ Περιπολικών Σκαφών 16-19,5 μέτρων». 

4. Την αριθ. πρωτ.: 110/13-3-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΛΠ4653ΠΓ-ΘΛΤ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια 
περιπολικών σκαφών 16-19,5 μέτρων» στο Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» με κωδ.ΟΠΣ 5010878. 

5. Το αριθ. πρωτ.: 2834.1/58136/2021/11-8-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ 1
ο
 ‘’Προμήθεια ταχύπλοων 

περιπολικών σκαφών’’. 

6. Το από 13-8-2021 μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ ‘’Προμήθεια ταχύπλοων 
περιπολικών σκαφών’’. 

7. Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/76640/2021/19-10-2021 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 ‘’Ενημέρωση επί 
διαγωνιστικών διαδικασιών υπό προμήθεια Τ/Χ σκαφών’’. 

8. Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/77766/2021/22-10-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ 1
ο
 ‘’Ενημέρωση επί 

διαγωνιστικών διαδικασιών υπό προμήθεια Τ/Χ σκαφών’’. 

9. Το από 22-10-2021 μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ ‘’Ενημέρωση επί διαγωνιστικών 
διαδικασιών υπό προμήθεια Τ/Χ σκαφών’’. (Ο.Ε.) 

10. Το από 05-11-2021 μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ ‘’Τροποποίηση Απόφασης 
Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια περιπολικών σκαφών 16-19,5 μέτρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010878’’.  

11. Το αριθ. πρωτ.: 2832.3/81396/2021/05-11-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ 1
ο
 ‘’Προμήθεια ταχύπλοων 

περιπολικών σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής’’. (Ο.Ε.) 

12. Το από 16-11-2021 μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ 1
ο
 ‘’Προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων 

περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον επτά (07)’’. 

13. Το από 19-11-2021 μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 ‘’Προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων 
περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον επτά (07)’’. 

14. Το αριθ. πρωτ.: 2522.2/88039/2021/30-11-2021 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ ‘’Αίτημα παροχής 
σύμφωνης γνώμης για την προσωρινή ένταξη στο Εθνικό ΠΔΕ του προϋπολογισμού για την προμήθεια επτά (07) 
ταχυπλόων περιπολικών σκαφών’’. 

15. Το αριθ. πρωτ.:2832.5/91556/2021/15-12-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ου

 ‘’Ζητήματα στο υπό 
κατάρτιση τεύχος Διακήρυξης για την “Προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με 
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δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον επτά (07)” (ΟΠΣ 5010878), με προϋπολογισμό ανά σκάφος 3.400.000€ και 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ #47.600.000,00€# 
(απαλλάσσεται Φ.Π.Α.)’’. 

16. Το αριθ. πρωτ: 2832.5/93577/2021/22-12-2021 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ. με το οποίο μας γνωρίστηκε 
το πρωτογενές αίτημα της προμήθειας (ΑΔΑΜ:21REQ009803050) και το πρωτογενές αίτημα της προμήθειας για το 
δικαίωμα προαίρεσης (ΑΔΑΜ:21REQ009803863). 

17. Το αριθ. πρωτ.: 808/19-4-2022 έγγραφο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων/Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Αλ.Θ. περί 
«Παροχής σύμφωνης γνώμης για την ένταξη στο εθνικό σκέλος της συγχρηματοδοτούμενης ΣΑ της ενταγμένης 
Πράξης με MIS 5010878 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσα 2014-2020.». 

18. Το αριθ. πρωτ.: 2522.2/31924/2022/09-5-2022 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ. Γενικού Συντονιστή 
Εξοπλιστικού Προγράμματος με θέμα «Παροχή οδηγιών για την προμήθεια ταχυπλόων περιπολικών σκαφών άνω 
των 17,5 μ. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας». 

19. Την αριθ. πρωτ.: 937/12-5-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΦ4653ΠΓ-Ψ6Η) Απόφαση Τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια 
περιπολικών σκαφών 16-19,5 μέτρων» με κωδικό ΟΠΣ 5010878 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 
2014-2020». 

20. Το αριθ. πρωτ.: 2831.1-1/34218/2022/16-5-2022 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 1
ου

 με θέμα «Υποβολή 
επικαιροποιημένων πινάκων προγραμματισμού προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 
2022». 

21. Την αριθ. πρωτ.: 51913/19-5-2022 (Αριθ. Αποφ.1025, ΑΔΑ: ΩΑ0Α46ΜΤΛΡ-ΜΗΘ) Απόφαση Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων περί 
έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΕ 086/1 του έργου «Προμήθεια περιπολικών 
σκαφών 16-19,5 μέτρων» με Κωδικό έργου: 2018ΣΕ08610001/MIS 5010878, με τα αντίστοιχα οικονομικά του 
στοιχεία #23.800.000,00 .€#. 

22. Το αριθ. πρωτ.: 2812.1/38626/22/1-6-2022 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡΟΠ. Β’ με θέμα «Ένταξη έργων στη 
ΣΑΕ 150 ΠΔΕ 2022». 

23. Την αριθ. πρωτ.: 77300/01-8-2022 (Αριθ. Αποφ. 1228, ΑΔΑ: ΨΨΥΖ46ΜΤΛΡ-4ΝΤ) Απόφαση Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων περί 
έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕ 150/1 του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ 
(07) ΤΑΧΥΠΛOΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩ 17,5 ΜΕΤΡΩΝ» με Κωδικό έργου: 2022ΣΕ15000000, με τα αντίστοιχα 
οικονομικά του στοιχεία #23.800.000,00 .€#, που αφορά το δικαίωμα προαίρεσης. 

24. Το αριθ. πρωτ.: 2812.7/55484/2022/02-8-2022 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΠΡΟΠ. Β’ με θέμα «Καταχώρηση 
απόφασης ένταξης έργου στο ΠΔΕ στο ΚΗΜΔΗΣ», με το οποίο εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα της υπό στοιχείο 16 
προμήθειας που αφορά το δικαίωμα προαίρεσης. (ΑΔΑΜ: 22REQ011044792) 

25. Το αριθ. πρωτ.: 2832.5/55661/2022/03-8-2022 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ. με θέμα ‘’Προμήθεια 
περιπολικών σκαφών 16-19,5 μέτρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010878 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 
2012-2020»’’, με το οποίο εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα της υπό στοιχείο 16 προμήθειας. (ΑΔΑΜ: 
22REQ011048546) 

26. Την αριθ. πρωτ. 1538/09-8-2022 Διατύπωση Θετικής Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Αλιείας και Θάλασσας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης 
και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων 
περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων» ΑΑ1 της Πράξης «επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 
17,5 μέτρων» με κωδικό ΟΠΣ 5010878, συνολικού προϋπολογισμού #23.800.000,00€#. 

27. Το αριθ. πρωτ.: 2832.8/57259/2022/10-8-2022 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ. με θέμα «Διατύπωση  
Θετικής  Γνώμης  Ειδικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Αλιείας  και Θάλασσας» 

 

Προκηρύσσει  

1. Ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, διεθνούς συμμετοχής, με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού 

Διαλόγου για την προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με δικαίωμα 

προαίρεσης μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα 

ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, με προϋπολογισμό ανά σκάφος τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων 

χιλιάδων ευρώ #3.400.000€# και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα επτά εκατομμυρίων 
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εξακοσίων χιλιάδων ευρώ #47.600.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθειαειδών. 

3. Χρηματοδότησητης σύμβασης 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.),ως ακολούθως: 

 ΣΑΕ 086/1, αριθ. ενάριθ Έργου: 2018ΣΕ08610001– Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2022 Κωδικός Έργου: 2018ΣΕ08610001- 
ΣΑΕ 086/1, συνολικού προϋπολογισμού#23.800.000,00€# σύμφωνα με την 51913/19-5-2022. (Αριθ. 
Αποφ.1025,ΑΔΑ: ΩΑ0Α46ΜΤΛΡ-ΜΗΘ) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-
ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων- Η σύμβαση, περιλαμβάνεται 
στην πράξη «Προμήθεια περιπολικών σκαφών 16-19,5 μ. μέτρων», η οποία έχει ενταχθεί στην 
Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», 
στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. 
πρωτ.: 110/13.03.2018 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΨΟΛΠ4653ΠΓ-ΘΛΤ) 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 937/12-5-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΦ4653ΠΓ-Ψ6Η) Απόφαση 
Τροποποίηση της Πράξης και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5010878.Το μέρος αυτό 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και Εθνικούς Πόρους. 

 ΣΑΕ 150 αριθ. ενάριθ. Έργου: 2022ΣΕ15000000- Το δικαίωμα προαίρεσης, περιλαμβάνεται στην 
πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ (07) ΤΑΧΥΠΛOΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩ 17,5 ΜΕΤΡΩΝ», σύμφωνα 
με την αριθ. πρωτ.: 77300/01-8-2022 (Αριθ. Αποφ. 1228, ΑΔΑ: ΨΨΥΖ46ΜΤΛΡ-4ΝΤ) Απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετήσιων 
Προγραμμάτων, περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2022. Η απόφαση για 
τη ΣΑΕ 150 έχει εκδοθεί υπό την προϋπόθεση ότι : «"Η προμήθεια των επτά ταχύπλοων (07) 
περιπολικών σκαφών 16 - 19,5 μέτρων που εγκρίνονται με το ενάριθμο 2022ΣΕ15000000 δύναται να 
συμπεριληφθεί με δικαίωμα προαίρεσης σε ενιαίο διαγωνισμό που χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας & Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ 2021-2027) υπό την 
προϋπόθεση μη ανάληψης οποιασδήποτε νομικής δέσμευσης πριν την ένταξη του έργου στο ως άνω 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Με ευθύνη του φορέα χρηματοδότησης στην περίπτωση που τελικώς δεν 
επιτευχθεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα ενεργοποιηθεί το δικαίωμα της 
προαίρεσης"».  

4. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

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

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
 
 

02 – 9 – 2022 
03 – 9 – 2022 
και ώρα 09:00 

29 – 9 – 2022 
και ώρα 15:00 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 04 – 10 – 2022 ώρα 11:00. 

Μετά τη παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο 
πέραν του περιγραφόμενου στην παρούσα θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα εξετάζονται. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει και στο άρθρο 10 της ΥΑ 61233/8-6-2021 (Β’ 2453) 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των  επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).».  

Η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο Άρθρο 14 της Διακήρυξης.  

6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε 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 
συμβάσεων3. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης4. 

Οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωρινών συμπράξεων. Οι εν λόγω ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση οικονομικών φορέων υποχρεούται να πράξει 
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 (ια) του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Απριλίου 2022 (τεύχος L 111): «Απαγορεύεται η 

ανάθεση ή η συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης 

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και του άρθρου 10 

παράγραφοι 1 και 3, παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρθρων 11, 12, 13 

και 14 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ1 , των άρθρων 7 και 8, του άρθρου 10 στοιχεία β) έως στ) και η) έως ι) της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ2 , του άρθρου 18, του άρθρου 21 στοιχεία β) έως ε) και ζ) έως θ) και των άρθρων 29 

και 30 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ3 , καθώς και του άρθρου 13 στοιχεία α) έως δ), στ) έως η) και ι) της 

                                                           
1 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
2 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 
3 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια 
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον 
κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του 
άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  
4 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και 
αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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οδηγίας 2009/81/ΕΚ4 , σε ή με: 

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία.  

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα 

σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας 

παραγράφου ή  

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας 

αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν 

αντιστοιχούν σε περισσότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, 

προμηθευτών ή οντοτήτων στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις 

δημόσιες συμβάσεις.» 

Κατά συνέπεια, οικονομικοί φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στην ανωτέρω απαγόρευση, δεν δικαιούνται 

να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία και τυχόν συμμετοχή τους συνιστά λόγο απόρριψης της 

προσφοράς τους, εξ’ αυτού του λόγου. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)  
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 
37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίεςκαι να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 
την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 6 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. 

8. Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη 
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., υποβάλλει σχετικό αίτημα μέσω αυτής 
συμπληρώνοντας την αναρτημένη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. φόρμα – έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων 
(σε μορφή word ή .pdf). Τονίζεται ότι, επιπλέον της φόρμας – εντύπου που θα αποστέλλει, θα αναγράφει 
στο αίτημα του εάν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εντός ή εκτός Αθηνών, διότι για τις εταιρείες εκτός 
Αθηνών η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω skype, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό. Τονίζεται 
ότι ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά εταιρεία είναι τα δύο (02) άτομα. 
Δεδομένου ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να διεξαχθεί το νωρίτερο δέκα (10) ημέρες και το αργότερο έξι 
(06) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, παρακαλούμε όπως 
σχετικά αιτήματα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 14 – 9 – 2022. Επισημαίνεται ότι 
τυχόν καθυστέρηση υποβολής αιτήματος εκπαίδευσης πρόκειται να επιφέρει περαιτέρω καθυστέρηση 
στη διεξαγωγή της εκπαίδευσης των ενδιαφερομένων με συνεπαγόμενη ενδεχομένως την μη ορθή τήρηση 
των διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.    
9. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης αποτελούν τα κατωτέρω Παραρτήματα Α’ έως Δ’: 

 

10. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, 
4οςόροφος, τηλ. 213-137-4606/1081) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως (14 – 9 – 2022), ήτοι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές πρόσθετες 
πληροφορίες, σχετικές µε τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 
60 και 67 του Ν. 4412/2016. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών- διευκρινίσεων 
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς 
(Προμηθευτές). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει απαραιτήτως να είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών τα οποία υποβάλλονται είτε εκτός των 
ανωτέρω προθεσμιών, είτε με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάζονται. 
Σημειώνεται ότι τόσο ο χρόνος υποβολής της προσφοράς, όσο και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 ( Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Η σύμβαση υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

12. Επειδή η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης υπερβαίνει το ποσό του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ #1.000.000,00€#, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 (Α’ 30). 

13. Ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας στο σύνολό του με 
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη 
του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ιδίως στο άρθρο 106. 

14. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. και εν συνεχεία θα καταχωρηθούν τόσο η Προκήρυξη, όσο και η Διακήρυξη στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Επιπλέον, η Διακήρυξη και η 
περίληψη αυτής θα καταχωρηθούν στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), και θα 
αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του 
Υ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr). Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και 
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.- 

                              Ο Υπουργός 
 
 
                       Ιωάννης Πλακιωτάκης 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ: 
Η αριθ. 15/2022 Διακήρυξη με τα αναφερόμενα στην Απόφαση Παραρτήματα Α΄ - Δ’. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
 
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ME TH ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΥΤΗΣ) 
 
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ» 
2. ΥΠΑΑΤ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 103, 11527 – ΑΘΗΝΑ 
(ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ) 
 
ΙΙΙ. EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
3. Γρ. κ. Α’ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
5. Γρ. κ. Δ.Κ. Α’  

6. Δ.Ε.Μ. Α’  
7. Υ.Ο.Θ.Ε. 
8. ΔΙ.ΠΡΟ.Π. Β’  
9. Δ.Ο.Δ. 
10. ΔΙ.Π.Ε.Α.1

ο
- 4

ο
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2022 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΛΟΓΟΥΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ 

για την προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με δικαίωμα προαίρεσης 
μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά, με προϋπολογισμό ανά σκάφος τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ # 
3.400.000€ # και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων 
χιλιάδων ευρώ # 47.600.000,00€ # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των 
δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 

Τίτλος Προμήθειας: 

Προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με 
δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, 
αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά για τις 
ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εφεξής 
‘‘Προμήθεια’’) 

Αναθέτουσα Αρχή: 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας 
Αποθηκών/Τμήμα 2

ο
  Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών 

Υπό προμήθεια είδη: 
Επτά (07) ταχύπλοα περιπολικά σκάφη άνω των 17,5μ με δικαίωμα 
προαίρεσης μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, 
αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά 

Υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα υπό 
προμήθεια είδη : 
 (Επισπεύδουσα Υπηρεσία – Κύριος του Έργου) 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού 
Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων 
(Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ε.Μ.) 

Είδος Διαδικασίας: 
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Διεθνούς Συμμετοχής με τη διαδικασία 
του Ανταγωνιστικού Διαλόγου 

Κριτήριο Ανάθεσης: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 

Προϋπολογισμός: 

23.800.000,00 ευρώ (3.400.000,00€ ανά σκάφος) (συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι 
επιπλέον επτά (07), 23.800.000,00 ευρώ (3.400.000,00€ ανά σκάφος) 
(συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 47.600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
και του δικαιώματος προαίρεσης - συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, 
απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) 

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 171307 

Κωδικός CPV: 34511100-3 (Σκάφη θαλάσσιας περιπολίας) 

Τόπος Παράδοσης:  Κεντρικός Λιμένας Πειραιά  
[κωδικός NUTS: EL307 (Πειραιάς και Νήσοι)]. 

Χρόνος παράδοσης:  
 

α) Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για τα πρώτα επτά 
(07) σκάφη. 
β) Εφόσον ασκηθούν δικαιώματα προαίρεσης, έξι (06) μήνες για το όγδοο 
(8

ο
) κατά σειρά σκάφος και δύο (02) μήνες για κάθε επιπλέον σκάφος, από 

την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης ή την παράδοση του 
έβδομου (7

ου
) κατά σειρά σκάφους, όποιο γεγονός επέρχεται τελευταίο. 

Χρηματοδότηση: 
 
 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ως ακολούθως: 

 ΣΑΕ 086/1, αριθ. ενάριθ Έργου: 2018ΣΕ08610001 - Η σύμβαση, 
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περιλαμβάνεται στην πράξη «Προμήθεια περιπολικών σκαφών 16-19,5 
μ. μέτρων», η οποία έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 
«Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και 
Θάλασσας», στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-
2020, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ.: 110/13.03.2018 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΑΔΑ:ΨΟΛΠ4653ΠΓ-ΘΛΤ) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 
937/12-5-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΦ4653ΠΓ-Ψ6Η) Απόφαση Τροποποίηση της 
Πράξης και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5010878. Το μέρος 
αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και Εθνικούς Πόρους. 

 ΣΑΕ 150 αριθ. ενάριθ. Έργου: 2022ΣΕ15000000 - Το δικαίωμα 
προαίρεσης, περιλαμβάνεται στην πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ (07) 
ΤΑΧΥΠΛOΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩ 17,5 ΜΕΤΡΩΝ», σύμφωνα 
με την αριθ. πρωτ.: 77300/01-8-2022 (Αριθ. Αποφ. 1228, ΑΔΑ: 
ΨΨΥΖ46ΜΤΛΡ-4ΝΤ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης 
Ετήσιων Προγραμμάτων, περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2022. 

Κρατήσεις : 
(επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.) 

α)*0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 375 του Ν. 4412/2016. Η κράτηση αυτή θα 
καταβάλλεται κανονικά μέχρι καταργήσεως της βάσει διατάξεων ν. 
4912/2022. 
β) * 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
*Οι ως άνω κρατήσεις [(α) - (β)] υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση 
χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’) σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Κώδικα 
Τελών Χαρτοσήμου και σε εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
20% επί του Α’ ποσού σύμφωνα με το ν. 4169/1961.  
Σε περίπτωση διαφοροποίησης των ως άνω, ένεκα καταργήσεως της 
ΕΑΑΔΗΣΥ και αντικατάστασης της ΑΕΠΠ από την ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ν. 4912/2022, θα ισχύσουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις 
του ν. 4912/2022 
γ)**0,02% υπέρ Δημοσίου (ειδικότερα δε υπέρ Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης ) σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει, υπό την προϋπόθεση έκδοσης της προβλεπόμενης στην 
προαναφερόμενη διάταξη ΚΥΑ. 
**Η ως άνω κρατήση (γ) υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 
2% (ποσό Β’) και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί 
του Β’ ποσού. 

Παρακράτηση Φόρου : 
(επί της καθαρής συμβατικής αξίας) 

Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της καθαρής συμβατικής αξίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

Φ.Π.Α.: 
Απαλλάσσεται Φ.Π.Α. 
[Βάσει του Ν.2859/2000 ( Α΄ 248) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει] 

Ημερομηνία Διακήρυξης: 30 – 8 – 2022  

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.: 

30 – 8 – 2022  

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 

02 – 9 – 2022  

Προθεσμία για υποβολή αιτημάτων παροχής 
διευκρινίσεων / πρόσθετων πληροφοριών 
επί των όρων της διακήρυξης: 

14 – 9 – 2022  

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής 
προσφορών: 

03 – 9 – 2022 καιώρα 09:00 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών: 

29 – 9 – 2022 και ώρα 15:00 
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Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 

04 – 10 – 2022 καιώρα 11:00 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

Α’Φάση-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 

 

 

 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και 

καλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

 

Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος αφορά την επιλογή αναδόχου για την κατάρτιση Δημόσιας Σύμβασης με 

αντικείμενο: Την προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με δικαίωμα 

προαίρεσης  μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια 

τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος θα διεξαχθεί με τους όρους και προϋποθέσεις πουπεριγράφονται στα 

παρακάτω άρθρα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A 

 

Άρθρο 1:Στοιχεία Διαγωνισμού – Συνοπτική Περιγραφή Σύμβασης 

 

1.1. ΑναθέτουσαΑρχή-Έδρα/Στοιχεία Επικοινωνίας 

Επωνυμία Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ 
Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ 
Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών 
Διαγωνισμών 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) 997881842 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1041.0000000000.0001 

Ταχυδρομικήδιεύθυνση Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 (Εντός Λιμένα Πειραιά) 

Πόλη Πειραιάς 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18510 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL307 (Πειραιάς, Νήσοι) 

Τηλέφωνο 213 137 4606 / 1081 

ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο (e-mail) dipea.b@yna.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.hcg.gr / www.ynanp.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 

διαδίκτυο (URL) 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο αποτελεί «κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» και ανήκει στην Γενική 

Κυβέρνηση Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια τάξη και ασφάλεια καθώς και η Ναυτιλία. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας    

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο 

(URL):www.promitheus.gov.gr 

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr 

 

1.2. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης 

1.2.1. Αντικείμενο της σύμβασης 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα 

προαίρεσης για προμήθεια μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων 

και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. 

α) Σκοπός - Περιγραφή  

Τα σκάφη θα είναι κατάλληλα για εκτέλεση αποστολών/περιπολιών προκειμένου επιληφθούν σε 

συμβάντα/περιστατικά που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότερα θα εκτελούν 

αποστολές/περιπολίες που αφορούν σε θέματα: 

α)  Ελέγχου εφαρμογής κανονισμών ασφάλειας ναυσιπλοΐας. 

β)  Επιτήρησης, αστυνόμευσης, πρόληψης και καταστολής κάθε έκνομης ενέργειας που λαμβάνει χώρα 

στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. παράνομη είσοδος προσώπων στην Ελληνική Επικράτεια δια θαλάσσης, 

διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πάσης φύσεως λαθρεμπόριο, 

παράνομη αλιεία, σπογγαλιεία, αρχαιοκαπηλία, κλπ). 

γ) Έρευνας και διάσωσης (παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα στη θάλασσα άτομα, πλοία, πλοιάρια, 

λέμβους ή άλλα θαλάσσια μέσα και αεροσκάφη). 

δ) Πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης. 

ε) Διενέργειας  ελέγχων, νηοψιών. 

στ) Δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. 

η) Στην Εθνική Άμυνα της χώρας και της προάσπισης των Ελληνικών θαλασσίων συνόρων. 

β) Κατασκευή 

Ο σχεδιασμός, η ναυπήγηση και τα συστήματα των σκαφών θα υπόκεινται και θα εγκριθούν σύμφωνα με 

τους Κανόνες και Κανονισμούς (Rules and Regulations) του Νηογνώμονα, για ταχύπλοα περιπολικά σκάφη 

ή οτιδήποτε ισοδύναμο - αντίστοιχο και θα ταξινομηθούν στην ανώτατη κλάση του Νηογνώμονα ως 

Ταχύπλοα Περιπολικά Σκάφη, (ή οτιδήποτε ισοδύναμο -αντίστοιχο) με ενδεικτικές σημάνσεις Κλάσης 

(ClassNotations) που θα ικανοποιούν κατ' ελάχιστον τις παρακάτω συγκεκριμένες απαιτήσεις: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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- Το σταυρό της Μάλτας (✠Maltese Cross) για τη γάστρα (hull).  

- Fastpatrolcraft (ή οτιδήποτε ισοδύναμο/αντίστοιχο). 

- Ανεπάνδρωτο μηχανοστάσιο. 

Η κατασκευή έκαστου σκάφους θα παρακολουθείται από το Νηογνώμονα και από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης - Παραλαβής (Επόπτες Υπηρεσίας). 

Το υλικό κατασκευής της γάστρας και της υπερκατασκευήςέκαστου σκάφους θα είναι ειδικά κράματα 

αλουμινίου ή ειδικά ενισχυμένα συνθετικά υλικά (HIGH TECH COMPOSITE MATERIAL-KEVLAR ή 

ισοδύναμα) ή FRP-GRP ή συνδυασμός των ανωτέρω υλικών, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από το 

Νηογνώμονα κατασκευαστικά (CONSTRUCTIONAL) σχέδια. Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής θα είναι 

σύμφωνα με τους Κανόνες και Κανονισμούς του Νηογνώμονα. 

Έκαστο σκάφος θα είναι μονής γάστρας (monohull) και το ολικό μήκος (LOA) του θα είναι τουλάχιστον 

17,5 μέτρα. Ως ολικό μήκος (LOA) νοείται η απόσταση μεταξύ του ακρότατου πρωραίου με το αντίστοιχο 

πρυμναίο σημείο του σκάφους πάνω στο διάμηκες περίγραμμα, μετρούμενη παράλληλα προς το βασικό 

επίπεδο αναφοράς (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται πρόβολοι, προεξοχές, σχάρες, ζωνάρια κλπ.). 

Έκαστο σκάφος θα πληροί τα κριτήρια άθικτης ευστάθειας και ευστάθειας μετά από βλάβη σύμφωνα με 

τα κριτήρια του κεφ.2 και του παραρτήματος 8 του HSC Code 2000. 

Η ισχύς πρόωσης έκαστου σκάφους θα εξασφαλίζεται από δύο (02) τουλάχιστον κύριες μηχανές DIESEL 

ναυτικού τύπου, γνωστού κατασκευαστικού οίκου, με ΤimeΒetweenΟverhaul – TBO 4.000 ώρες, με 

μειωτήρες, αναστροφείς φοράς περιστροφής, άξονες και μετάδοση κίνησης σε έλικες επιφανείας ή 

συστήματα υδροπρόωσης (waterjet), ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες επιδόσεις. Οι 

προσφερόμενες κύριες μηχανές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό έγκρισης τύπου 

(TypeApprovalCertificate). 

Έκαστο σκάφος θα φέρει αντίστοιχο αριθμό ελίκων με τις κύριες μηχανές σταθερού ή μεταβλητού 

βήματος, ενώ δύναται να διατεθεί ως σύστημα πρόωσης και το σύστημα υδροπρόωσης ή το σύστημα 

ελίκων επιφανείας. Σε περίπτωση που προσφερθεί σύστημα ελίκων επιφανείας το αξονικό σύστημα να 

είναι ρυθμιζόμενο τουλάχιστον καθ΄ ύψος. 

Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πλεύση θα τροφοδοτείται από συστοιχίες συσσωρευτών οι οποίες θα 

δύναται να φορτίζουν κατά τη πλεύση από τις κύριες μηχανές, αλλά και από κατάλληλο σύστημα 

φόρτισης με παροχή ρεύματος ξηράς – Η/Ζ. 
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γ) Επιδόσεις - Επιχειρησιακή Ικανότητα: 

Έκαστο σκάφος θα έχει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα σε κατάσταση θάλασσας (Sea State) κατά Douglas 

τουλάχιστον 4 στην ανοικτή θάλασσα, σε όλες τις διευθύνσεις ανέμου και σε μετωπικούς και εγκάρσιους 

κυματισμούς. Επίσης, η επιβιωσιμότητα του σκάφους θα είναι εξασφαλισμένη σε κατάσταση θαλάσσης 

(Sea State) κατά Douglas τουλάχιστον 7 στην ανοικτή θάλασσα. 

Η μέγιστη ταχύτητα των σκαφών στις δοκιμές θα είναι τουλάχιστον πενήντα (50) κόμβοι σε κατάσταση 

πλήρους φόρτου, στο 100% των μέγιστων συνεχών στροφών των κύριων μηχανών με καθαρή γάστρα και 

σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-1 κατά Douglas). 

Η μέγιστη (επιχειρησιακή) συνεχής ταχύτητα των σκαφών θα είναι τουλάχιστον τριανταπέντε (35) κόμβοι 

σε κατάσταση πλήρους φόρτου, στο 75% του φορτίου (load) των κύριων μηχανών με καθαρή γάστρα και 

σε ήρεμη θάλασσα (κατάσταση θάλασσας 0-1 κατά Douglas). 

Η ακτίνα ενεργείας έκαστου σκάφους θα είναι τουλάχιστον 320 ν.μ. - με την οικονομική ταχύτητα 

σκάφους - σε κατάσταση πλήρους φόρτου. Για τον υπολογισμό της αντινομίας του σκάφους θα ληφθεί 

υπόψη η ταυτόχρονη λειτουργία των κυρίων μηχανών και  του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) του 

οποίου η λειτουργία είναι απαραίτητη σε κατάσταση πλεύσης. 

δ) Χώρος Διακυβέρνησης - Ενδιαιτήσεις: 

Έκαστο σκάφος θα διαθέτει κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης και διαμονής με όλον τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για έξι (06) άτομα πλήρωμα. Επίσης, θα διατίθενται κατάλληλοι χώροι για ασφαλή υποδοχή και 

μεταφορά εντός του εσωτερικού χώρου του σκάφους τουλάχιστον έξι (06) ατόμων (εξυπηρέτηση ομάδας 

ειδικών δυνάμεων με τον εξοπλισμό τους ή ναυαγών) και θα υπάρχουν κατάλληλες προβλέψεις για την 

εισολκή και ασφαλή εναπόθεση – ασφάλιση φορείου μεταφοράς ασθενών/τραυματιών.  

Έκαστο σκάφος θα παρέχει συνολική μεταφορική ικανότητα τριάντα (30) ατόμων, σε όλους τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του. 

Εσωτερικά της γέφυρας θα υπάρχουν τουλάχιστον έξι (06) καθίσματα άνετης και στερεάς κατασκευής 

(τύπου bucket). Επιπρόσθετα στο εσωτερικό της γέφυρας θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι 

ξεχωριστοί σταθμοί εργασίας, οι οποίοι θα φιλοξενούν τον απαραίτητο εξοπλισμό: 

 Θέση διακυβέρνησης 

 Θέση/σταθμός εργασίας ελέγχου και χειρισμού του ηλεκτροπτικού συστήματος  

 Θέση/σταθμός εργασίας ελέγχου και χειρισμού του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού – συσκευής 

ECDIS. Μέρος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού δύναται να τοποθετηθεί και σε διάφορες άλλες 

θέσεις εντός του χώρου γέφυρας, προκειμένου να εξυπηρετούνται λειτουργικά οι επικοινωνίες. 

 Θέση/σταθμός εργασίας παρακολούθησης και ελέγχου στην οποία θα συγκεντρώνονται όλες οι 
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πληροφορίες από τα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά συστήματα του σκάφους. 

ε) Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός 

Έκαστο σκάφος θα είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Σύγχρονο ναυτιλιακό και ραδιοτηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. 

 Έναν (01) προβολέα έρευνας – εντοπισμού/αναγνώρισης υψηλών δυνατοτήτων και ισχύος τύπου led. 

 Ένα (01) MarineRadar X Band ή αντίστοιχο solidstate με έγχρωμη LCD μονάδα ενδείξεων με 

τουλάχιστον 12 inch διαγώνιο και δυνατότητα υποτύπωσης στόχων.  

 Ένα σύστημα ηλεκτρονικών χαρτών (ECDIS). 

 Μια συσκευή (σταθμός) AIS (AutomaticIdentificationSystem) - SecureMode, η οποία θα διαθέτει 

κατόπιν επιλογής λειτουργίες STANDARD mode (κανονική λειτουργία), SILENT mode 

(ReceiveOnlymode) και SECURE mode (encrypted) με Αλγόριθμο Κρυπτογράφησης. 

 Συσκευή καταγραφής video των εικόνων από τους αισθητήρες και τις κάμερες του σκάφους. 

 Ένα σύστημα οπτικής και θερμικής απεικόνισης σχεδιασμένο για θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο θα 

λειτουργεί απρόσκοπτα σε κατάσταση θάλασσας (Sea State) τουλάχιστον κατά DOUGLAS 6 παρέχοντας 

τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα επιτήρησης και εντοπισμού στόχων κατά την ημέρα αλλά και τη 

νύκτα.Το σύστημα θα περιλαμβάνει θερμικό αισθητήρα, κάμερα ημέρας και αποστασιόμετρο 

(LaserRangeFinder) με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο χαρακτηριστικά: 

 Ανίχνευση οχήματος/σκάφους (στόχος μεγέθους 2,3 X 2,3 μέτρων) σε απόσταση τουλάχιστον δέκα 

(10)  χιλιομέτρων, 

 Ανίχνευση ανθρώπινης δραστηριότητας (στόχος μεγέθους 1.8x0.5 μέτρα) σε απόσταση 

τουλάχιστον έξι (06) χιλιομέτρων. 

 Ανάλυση θερμικού αισθητήρα τουλάχιστον 640 x 480. 

 Ανάλυση κάμερας ημέρας τουλάχιστον 1280 x 720. 

 Δυνατότητα περιστροφής – με ορατότητα κατά 360ο 

Έκαστο σκάφος θα διαθέτει μία (01) κατάλληλη υποδοχή στην πλώρη για τη τοποθέτηση βάσης στήριξης 

οπλισμού που θα μπορεί να δέχεται εναλλάξ εγκεκριμένες κεφαλές προσαρμογής πολυβόλων 

διαμετρήματος 12,7x99mm (cal 0.50'') και 7.62x51mm NATO μαζί με κιβώτιο πυρομαχικών για την 

τροφοδοσία του όπλου, το οποίο θα έχει δυνατότητα κάλυψης τόξου κατ’ ελάχιστο 90ο εκατέρωθεν του 

διαμήκους άξονα του σκάφους. 

στ) Παράδοση - Παραλαβή - Εγγυημένη λειτουργία 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ναυπήγησης εκάστου σκάφους και μέχρι την ολοκλήρωση της οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής τους, τα σκάφη θα φέρουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με δαπάνες του 

Αναδόχου το οποίο θα καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα έναντι τρίτων. Στο ασφαλιστήριο 
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συμβόλαιο θα περιλαμβάνεται ασφάλιση πληρώματος και τυχόν επιβαινόντων. Επιπλέον, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος για την εξασφάλιση κατάλληλης θέσης στο λιμένα παράδοσης με μέριμνα, ευθύνη 

και δαπάνη του, τη φύλαξη-συντήρηση εκάστου σκάφους μέχρι και την ολοκλήρωση της οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των σκαφών, καθώς και την κάλυψη οποιωνδήποτε επιπλέον 

δαπανών απαιτηθούν για την ασφαλή παραμονή εκάστου σκάφους. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει εγγυημένη λειτουργία για κάθε σκάφος και τον εξοπλισμό του, για όλες τις 

προγραμματισμένες συντηρήσεις και για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των 

έκτακτων ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των προσφερόμενων ειδών-υπηρεσιών, 

κατασκευαστικό λάθος ή αστοχία υλικού καθώς και για τη διατήρηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων 

του, ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (04) ετών ή 6.000 ωρών λειτουργίας κύριων μηχανών – ότι επέλθει 

πρώτο, από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του. 

Κατά την περίοδο ισχύος εγγυημένης λειτουργίας εκάστου σκάφους ο Ανάδοχος θα παρέχει δωρεάν 

συντήρηση - τεχνική υποστήριξη σε έκαστο σκάφος και στον εξοπλισμό του και θα παρέχει αδαπάνως όλα 

τα απαιτούμενα ανταλλακτικά - υλικά και εργασίες για το σκοπό αυτό.Ειδικότερα για τις Κύριες Μηχανές, 

εκάστουσκάφους, ο Ανάδοχος, με έξοδα και δαπάνες του, θα πραγματοποιεί συντήρηση επιπέδου γενικής 

επισκευής, κατά τη λήξη της περιόδου εγγυημένης λειτουργίας, ανεξαρτήτως των ωρών λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία επιπλέον 

επιβάρυνση της Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή κάθε βλάβης ή φθοράς επί εκάστου 

σκάφους και επί του εξοπλισμού αυτών που δεν προέρχονται από λάθος χειρισμό του προσωπικού. 

Ο χρόνος των δοκιμών - ελέγχων της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα είναι μέχρι ένα (01) 

μήνα από την άφιξη εκάστου σκάφους στον λιμένα παράδοσης. 

Τόπος παράδοσης ορίζεται το λιμάνι του Πειραιά. Η μετακίνηση του σκάφους στο λιμάνι Πειραιά θα 

πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία, μέσα και ολική πάσης φύσεως ευθύνη του Αναδόχου (π.χ. 

ασφαλιστική κάλυψη - έξοδα μεταφοράς - διάθεση πληρώματος - καύσιμα - φύλαξη του σκάφους και του 

επιμέρους εξοπλισμού του και αποκατάσταση τυχόν βλαβών/ζημιών). Επίσης, τα ανωτέρω περί ολικής 

ευθύνης-κάλυψης εξόδων Αναδόχου (π.χ. ασφαλιστική κάλυψη - έξοδα παραμονής - θέσης λιμένα - 

διάθεση πληρώματος - καύσιμα - φύλαξη του σκάφους και του επιμέρους εξοπλισμού του - τυχόν λιμενικά 

τέλη  και αποκατάσταση τυχόν βλαβών/ζημιών) ισχύουν και για την παραμονή εκάστου σκάφους στον 

λιμένα Πειραιά και μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εκάστουσκάφους. Επισημαίνεται 

ότι, έκαστο σκάφος θα πρέπει να παραδοθεί καινούριο και αμεταχείριστο στον τόπο παράδοσης 

(Πειραιά). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιλέξει έκαστο σκάφος να μεταφερθεί στον τόπο παράδοσης 

(Πειραιά) πλέοντας αυτοδυνάμως ή ρυμουλκούμενο, πέραν των ανωτέρω, με μέριμνα, ευθύνη και 
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δαπάνες του θα εφαρμόσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τον συγκεκριμένο πλου, όπως η ύψωση 

προσωρινής σημαίας κλπ. Επισημαίνεται ότι, ο εν λόγω πλους δεν αναιρεί την έννοια του καινούριου και 

αμεταχείριστου. 

Για την απόδειξη της καλής λειτουργίας και συμμόρφωσης εκάστου σκάφους με τις απαιτήσεις της 

Σύμβασης θα εκτελεσθούν δοκιμές-έλεγχοι-επιθεωρήσεις με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου, οι οποίες 

θα πρέπει να περατωθούν επιτυχώς. Όλες οι δοκιμές εκάστου σκάφους θα λαμβάνουν χώρα παρουσία 

των εκπροσώπων του αναδόχου, του Νηογνώμονα και του συνόλου των μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης - Παραλαβής της Υπηρεσίας. Μέρος ή και το σύνολο των δοκιμών δύναται να 

πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της σύμβασης, είτε στον τόπο ναυπήγησης, είτε 

στον λιμένα Πειραιά. 

 

1.2.2. Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 34511100-3 (Σκάφη θαλάσσιας περιπολίας) 

 

1.2.3. Προϋπολογισμός 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτριών εκατομμυρίων οκτακοσίων 

χιλιάδων Ευρώ (23.800.000 €) και απαλλάσσεται του ΦΠΑ. 

Η εκτιμώμενη αξία του παραπάνω δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτριών 

εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (23.800.000 €) και απαλλάσσεται του ΦΠΑ. 

Συνολικά, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 

σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (47.600.000 €) και απαλλάσσεται του ΦΠΑ. 

 

1.2.4. Διάρκεια της σύμβασης 
 
Το κύριο έργο (μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) θα πρέπει να παραδοθεί εντός 

δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Ο Ανάδοχος δύναται να παραδίδει τμηματικά ή συνολικά τα υπό προμήθεια σκάφη έως την ημερομηνία 

λήξης του έργου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλει. Στον παραπάνω χρόνο δεν 

περιλαμβάνεται ο χρόνος οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο χρόνος των δοκιμών - ελέγχων 

της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα είναι μέχρι ένα (01) μήνα από την άφιξη εκάστου 

σκάφους στον λιμένα παράδοσης. 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει με μονομερή της δήλωση (Απόφαση δια του 
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αρμόδιου προς τούτο οργάνου) το δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια μέχρι επιπλέον επτά (7) 

όμοιων περιπολικών σκαφών, είτε συγκεντρωτικά είτε μεμονωμένα. 

Το δικαίωμα προαίρεσης, θα ασκηθεί μόνο εφόσον η πράξη αξιολογηθεί και εγκριθεί προς 

συγχρηματοδότηση από αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61Α/21-3-2022). 

Εφόσον ασκηθούν δικαιώματα προαίρεσης, ο χρόνος παράδοσης για το όγδοο (8ο) κατά σειρά σκάφος 

διαμορφώνεται στους έξι (06) μήνες από την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης ή την παράδοση 

του έβδομου (7ου) κατά σειρά σκάφους, όποιο γεγονός επέρχεται τελευταίο, και θα προστίθενται δύο (02) 

μήνες για κάθε επιπλέον σκάφος αθροιστικά. 

 

1.2.5. Κριτήριο ανάθεσης 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικήάποψη προσφοράς, από 

πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα μετην παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. Ειδικότερα, ο πίνακας κριτηριών 

αξιολόγησης με την αναλυτική βαθμολόγηση θα καθορισθεί με τη Διακήρυξη του 2ου Σταδίου της Β’ 

Φάσης (Β΄ Φάση- Στάδιο 2-Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών)τουΔιαγωνισμού. 

 

1.3. Χρηματοδότηση 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), 

ως ακολούθως: 

 ΣΑΕ 086/1, αριθ. ενάριθ Έργου: 2018ΣΕ08610001 - Η σύμβαση, περιλαμβάνεται στην πράξη 

«Προμήθεια περιπολικών σκαφών 16-19,5μ μέτρων», η οποία έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή 

Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», στο 

πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. 

πρωτ.: 110/13.03.2018 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΨΟΛΠ4653ΠΓ-ΘΛΤ) 

όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 937/12-5-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΦ4653ΠΓ-Ψ6Η) Απόφαση 

Τροποποίηση της Πράξης και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5010878. Το μέρος αυτό 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και Εθνικούς Πόρους μέσω του 

ΠΔΕ. 

 ΣΑΕ 150 αριθ. ενάριθ. Έργου: 2022ΣΕ15000000- Το δικαίωμα προαίρεσης, περιλαμβάνεται στην 

πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ (07) ΤΑΧΥΠΛOΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩ 17,5 ΜΕΤΡΩΝ», σύμφωνα 

με την αριθ. πρωτ.: 77300/01-8-2022 (Αριθ. Αποφ. 1228, ΑΔΑ: ΨΨΥΖ46ΜΤΛΡ-4ΝΤ) Απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετήσιων 

Προγραμμάτων, περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2022 

 



ΑΔΑ: 63ΣΛ4653ΠΩ-643



Ανήκει στην  αριθ. 15/2022 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Θάλασσας & Αλιείας 

  
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 25 

1.4. Πληροφορίες για τα στάδια του ανταγωνιστικού διαλόγου 

Προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να ορίσει τα βέλτιστα μέσα που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες της ή να εκτιμήσει τι δύναται να προσφέρει η αγορά από την άποψη τεχνικών, χρηματοδοτικών ή 

νομικών λύσεων, ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 

(«Ανταγωνιστικός διάλογος -άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ») του Ν. 4412/2016 και την κατευθυντήρια 

οδηγία 21 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

Η διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνει δύο φάσεις: 

(1) Την Α’ Φάση (προεπιλογή) που διέπεται από την παρούσα διακήρυξη, σε ανταπόκριση προς την οποία 

θα πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 9 της 

παρούσας.  

Σκοπός της Α’ Φάσης είναι η προεπιλογή εκείνων των Υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 8 

της παρούσας και ειδικότερατα κριτήρια σχετικά μετην απαιτούμενη Επαγγελματική και Τεχνική 

ικανότητα (8.4. την παρούσας), την απαιτούμενη Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια (8.5. της 

παρούσας), τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης (8.7.) και 

τέλος ότι διαθέτουν την καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (παρ. 8.3.) για τη 

συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάθεση της Σύμβασης.Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξετάσει τις Αιτήσεις 

Συμμετοχής που θα έχουν υποβληθεί και θα προσκαλέσει όλους τους Υποψηφίους, που πληρούν τα 

κριτήρια του άρθρου 8 της παρούσας, να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. 

(2) Την Β’ Φάση (Διάλογος και υποβολή προσφορών) η οποία διακρίνεται στα κάτωθι επιμέρους στάδια, 

ήτοι: 

i. Στάδιο Β.Ι. - Πρόσκληση συμμετοχής σε Διάλογο, η διαδικασία και οι όροι διεξαγωγής του οποίου θα 

καθορισθούν με τη Διακήρυξη του 1ου Σταδίου της Β’ Φάσης 

Ο ανταγωνιστικός διάλογος θα διεξαχθεί σύμφωνα με το μοντέλο της «προσδιορισμένης λύσης» (βλ. το 

Κεφάλαιο 3.3.2 περ. β της με αρ.21/2017 Κατευθυντήριας Οδηγίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων). 

Κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού θα αποσταλεί πρόσκληση σε συνέχεια σχετικής  

απόφασης του Υπουργού από τηνΑναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενους μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» τουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με την οποία θα παραλάβουν την Πρόσκληση Συμμετοχής 

σε Διάλογο.  

Στην Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο θα καθορίζονται οι όροι, σύμφωνα μετους οποίους θα διεξαχθεί 

ο Διάλογος, σκοπός του οποίου είναι η εκτίμηση ως προς τις τεχνικές, χρηματοδοτικές ή νομικές λύσεις 

που μπορεί να προσφέρει η αγορά, καθώς και η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που 

μπορούν να ικανοποιήσουν με τονκαλύτερο τρόπο τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με την 
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Σύμβαση. 

Στο στάδιο αυτό, προκειμένου οι Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενοι να υποβάλουν τα σχόλιά τους και να 

εκπονήσουν τις προτάσεις, μελέτες και λύσεις τους, θα τεθεί στη διάθεση των Προεπιλεγέντων 

Διαγωνιζόμενων, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, κάθε στοιχείο που είναι 

χρήσιμο σε μορφή λίστας απαιτήσεων για την περιγραφή των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση 

με τη Σύμβαση. 

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Διαλόγου οι Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενοι, κατά την απόλυτη 

διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, θα κληθούν να σχολιάσουν ή να προτείνουν τις βασικές 

παραμέτρους σχεδιασμού των παραδοτέων της Σύμβασης, σύμφωνα με όσα έχει θέσει υπόψη τους η 

Αναθέτουσα Αρχή και να καταθέτουν μη δεσμευτική πρόταση για την οριστικοποίηση της τεχνικής 

περιγραφής των ζητούμενων σκαφών και των ναυπηγικών χαρακτηριστικών τους, παρέχοντας το 

απαραίτητο για την τεκμηρίωση υλικό, όπως σχέδια, μελέτες, τεχνικά φυλλάδια κ.α, στα οποία θα 

αναλύεται διεξοδικά και λεπτομερώς η κατασκευή έκαστου προσφερόμενου σκάφους καθώς και του 

ζητούμενου εξοπλισμού του σε όλους τους τομείς (ναυπηγικό, μηχανολογικό, τηλεπικοινωνιακό, 

ναυτιλιακό, ενδιαίτηση κ.λ.π.) προκειμένου αυτή να αξιολογηθεί. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Διαλόγου, οι Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενοι θα  

καλούνται επίσης να σχολιάσουν ή να προτείνουν τις σχετικές με την νομική και χρηματοοικονομική 

οργάνωση του Έργου παραμέτρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Πρόσκλησης Συμμετοχής σε 

Διάλογο.  

Τα ανωτέρω αναφερθέντα θα ζητηθεί ναπαρουσιάζονται σε συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Η συμμετοχή στο Διάλογο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την συμμετοχή του Προεπιλεγέντος 

Διαγωνιζόμενου στο Β.ΙΙ Στάδιο του Διαγωνισμού (Υποβολή Προσφορών), σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.  

Κατά τη διάρκεια του Διαλόγου, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση όλων των 

Προεπιλεγέντων Διαγωνιζόμενων μεριμνώντας, μεταξύ άλλων, για την παροχή της ίδιας επακριβώς 

πληροφόρησης στους Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενους. Οι προτάσεις, λύσεις και εν γένει πληροφορίες 

που θα περιέλθουν σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής από έναν Προεπιλεγέντα Διαγωνιζόμενο και οι 

οποίες θα χαρακτηριστούν ως εμπιστευτικές κατά το άρθρο 21 του ν. 4412/2016, δεν θα γνωστοποιηθούν 

στους άλλους Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενους χωρίς τη συναίνεσή του. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει Διάλογο με καθέναν από τους Προεπιλεγέντες 

Διαγωνιζόμενους σχετικά με τις βασικές τεχνικές, χρηματοοικονομικές και νομικές παραμέτρους του 

Έργου, μπορεί δε, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, να συζητηθούν όλες ή ορισμένες από τις πτυχές 

του Έργου καθώς και πρόσθετες προτάσεις. 
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Η ανωτέρω διαδικασία δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να οδηγήσει σε αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου της υποβληθείσας χρηματοοικονομικής ανάλυσης, κατά την ένταξη του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού επιλέξει τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται κατά τον βέλτιστο τρόπο 

στις ανάγκες της, θα κηρύξει τη λήξη του Διαλόγου (Στάδιο Β.Ι του Διαγωνισμού) και θα διαμορφώσει την 

σχετική προσκληση σε συνέχεια σχετικής  απόφασης του Υπουργού για συμμετοχή στη Φάση Β.ΙΙ του 

Διαγωνισμού, ενημερώνονταςσχετικά τους Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενουςπου έλαβαν μέρος. 

Το Στάδιο Β.Ι περαιώνεται με την διαμόρφωση από την Αναθέτουσα Αρχή του οριστικού Βασικού 

Σχεδιασμού των ζητούμενων ταχύπλοων περιπολικών σκαφών και την έγκριση των τευχών της 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του επόμενου και τελικού Σταδίου Β.ΙΙ της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού. 

ii. Στάδιο Β.ΙΙ. - Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών, το οποίο θα καθορισθεί με τη 

Διακήρυξη του 2ου Σταδίου της Β’ Φάσης και με την οποία ζητείται η υποβολή δεσμευτικών 

προσφορών για τη σύναψη Σύμβασης. 

Μετά τη λήξη του Σταδίου Β.Ι, εκκινεί το Στάδιο Β.ΙΙ του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, θα αποσταλεί επιστολή 

από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενοι μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με την οποία θα κληθούν οιΠροεπιλεγέντεςΔιαγωνιζόμενοι να 

παραλάβουν την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, όπως αυτή θαέχει οριστικοποιηθεί, με βάση την 

οποία θα υποβληθούν οι Δεσμευτικές Προσφορές. 

 

1.5. 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, 

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, 
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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. H Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση ύπαρξης πιθανής 

σύγκρουσης συμφερόντων θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση επί της συνδρομής ή μη αυτής σύμφωνα 

τα οριζόμενα στο προαναφερθέν άρθρο. 

 

Άρθρο 2: Ορισμοί 

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Διακήρυξη έχουν το νόημα που καθορίζεται 

παρακάτω: 

1. «Ανάδοχος»: ο Οικονομικός Φορέας ο οποίος θα κληθεί να συνάψει σύμβασηγιατηνπαροχή της 

παρούσας υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 

2. «Οικονομικός Φορέας»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει την εκτέλεση εργασιών και/ή 

έργου, τηνπρομήθειαπροϊόντωνήτηνπαροχήυπηρεσιών στηναγορά. 

3.«Ενδιαφερόμενος»: Κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας ή Κοινοπραξία ή Ένωση τέτοιων 

Φορέων που προτίθεται να λάβει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό σύμφωναμε τους όρους διεξαγωγής 

του. 

4.«Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος»: Κάθε Ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής 

στον παρόντα Διαγωνισμό. 

5. «Διάλογος»: στο πλαίσιο της διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου, είναι η διαδικασία ανταλλαγής 

απόψεων, υποβολής προτάσεων και σχολίων επί των τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών 

της Συμβάσης, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των Προεπιλεγέντων κατά το 

Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Συμμετοχής σε 

Διάλογο. 

6. «ΑναθέτουσαΑρχή»: ΗΑρχή που ορίζεται στο Άρθρο1, παρ.1.1., της παρούσας. 

7. «Ανταγωνιστικός διάλογος»: Η διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να 

συμμετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει 

δεκτοί στη διαδικασία αυτή προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν 

καλούνται να υποβάλλουν προσφορά. 

8. «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού»: Ηεπιτροπή για τη διενέργεια του Διαγωνισμού που  ορίζεται 
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σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. «Προεπιλεγείς Διαγωνιζόμενος»: Ο Διαγωνιζόμενος η αίτηση συμμετοχής τουοποίου προεπιλέχθηκε 

μετά την ολοκλήρωση κάθε Φάσης του Διαγωνισμού και ο οποίος θα συμμετάσχει στην επόμενηΦάση 

τουΔιαγωνισμού. 

10. Νηογνώμονας: Ένας Αναγνωρισμένος Οργανισμός, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009, 

όπως ισχύει, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS) και εξουσιοδοτημένος από τις Ελληνικές 

Αρχές, σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. 4113.311/01/2013 ΥΝΑ (Β’ 3049), όπως ισχύει, που θα αναλάβει την 

έγκριση για το σχεδιασμό και την κατασκευή έκαστου σκάφους και ο οποίος θα διαθέτει και θα εφαρμόζει 

Κανόνες και Κανονισμούς για περιπολικά σκάφη, ως έκαστο προδιαγραφόμενο στην παρούσα προκήρυξη. 

11.Ομάδας Διαλόγου Προεπιλεγέντος (ΟΔΠ) : Η ομάδα του Προεπιλεγέντος Αναδόχου, που θα αποτελέιται 

από έως πέντε (05) άτομα, και θα τον εκπροσωπήσει κατα την διάρκεια του Διαλόγου σε συναντήσεις, 

συζητήσεις και επαφές με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 3: Δημοσιότητα - Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών / 

Διευκρινίσεων για τον Διαγωνισμό 

 

3.1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξητης παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 30 – 8 – 2022 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ: 2022/S 169-476251. 

 

3.2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον, η Διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα 

καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετικήηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: - 171307 - και 

αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Η Διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.hcg.gr στους συνδέσμους: «Ανακοινώσεις»,  «Διαγωνισμοί-

Προμήθειες» και «Τακτικοί Διαγωνισμοί», καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Π. στη διεύθυνση 

(URL): www.ynanp.gr και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο «Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις». 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε (15) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και απαντώνται αντίστοιχα, 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=3
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=3
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=7
http://www.ynanp.gr/
https://www.ynanp.gr/el/anakoinwseis/?category=7
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στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 

(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 

απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που 

τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των αιτήσεων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των αιτήσεων  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων αιτήσεων, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής .  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα 

με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό» ) 

και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Άρθρο 4: Τεκμήριο από τη Συμμετοχή στον Διαγωνισμό 

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και γνωρίζει πλήρως τους περιλαμβανόμενους σε αυτήν όρους.  

 

Άρθρο 5: Γλώσσα Διαδικασίας-Επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής με τους 

Οικονομικούς Φορείς 

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 

με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής5 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

 

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 δημόσια και 

ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 

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. 

 

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 5-10-61. 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. 

 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 

τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η 

                                                           
5 Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
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μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

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 αναδόχου, θα 

γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους Ενδιαφερομένους, τους Διαγωνιζομένους και τον Ανάδοχο, με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

 

Άρθρο 6: Εχεμύθεια 

Η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί την υποχρέωση εχεμύθειας, όπως αυτή προσδιορίζεται στηνπαρ. 1 του άρθρου 

21 και στην παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν.4412/2016. 

Οι Ενδιαφερόμενοι, οι Διαγωνιζόμενοι και ο Ανάδοχος οφείλουν να μην κοινοποιούν σε τρίτους όσες 

πληροφορίες θα τους παρασχεθούν και ,εν γένει , λάβουν γνώση με οιονδήποτε τρόπο , στο πλαίσιο του 

Διαγωνισμού και της εκτέλεσης της Σύμβασης , εκτός εάν αυτό συνιστά νόμιμη υποχρέωσή τους. 

Εφόσον ένας Διαγωνιζόμενος χαρακτηρίζει, με την αίτηση συμμετοχής του και μετέπειτα με την προσφορά 

του, πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή 

του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν επιτρέπεται να χαρακτηριστούν 

ως εμπιστευτικές πληροφορίες ή/και σχετικά στοιχεία της αίτησης συμμετοχής που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγηση και την βαθμολόγησή της. 

Το δικαίωμα πρόσβασης ενός Διαγωνιζόμενου στα έγγραφα των αιτήσεων συμμετοχής άλλων 

Διαγωνιζόμενων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου1 του ΠΔ28/2015. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα Νομοθεσία-Σχετικά έγγραφα 

7.1. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

- Του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 

, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου 

(ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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-Tου Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1839/2015 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 2015, όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα.  

- Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ 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 για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

-Του Κανονισμού (ΕΕ)  2021/1060  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 

2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το 

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη 

Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (EE L 231 της 30-6-

2021). 

- Του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 

αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (EEL 111 της 8-4-2022). 

- Του ν. 4169 της 15/18 Μαΐου 1961 «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 81). 

- Του ν.2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά Δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α' 25). 

- Του ν.2513/1997 «Κύρωση  της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (A΄ 139). 

-Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45). 

- Του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248). 

- Του ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά 

τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (A’ 30), του π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση  των 

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 

του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Α' 66), της  αριθ. 20977/23-8-

2007 κοινής απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» (Β’ 1673), καθώς και της αριθ. 

1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 

χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες» (Β΄ 1590). 



ΑΔΑ: 63ΣΛ4653ΠΩ-643



Ανήκει στην  αριθ. 15/2022 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Θάλασσας & Αλιείας 

  
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 34 

- Του ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (Α’ 297). 

- Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 204). 

- Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 

2012-2015» (Α’ 226). 

- Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102). 

- Του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 

ειδικότερα του άρθρου πρώτου παράγραφος Ζ’: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/07 της 16 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές (Α’ 107). 

-Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 

4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167). 

- Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74). 

- Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

- Του ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265) και του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» (Α' 267). 

-Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 

-Του ν. 4478/2017 «Ι) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 

16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση…και λοιπές διατάξεις» (Α’ 

91). 

- Του ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού 

προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις » (Α΄ 184), και ειδικότερα 

των διατάξεων των άρθρων 52-57 του Μέρους Δ΄, «Στρατηγικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ», 
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και το γεγονός ότι δεν έχει καθορισθεί έως σήμερα η Δομή Δυνάμεων του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., κατ'  εφαρμογή 

του άρθρου 52 του νόμου αυτού.  

-Του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για 

την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44). 

-Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137). 

-Του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 324-337 αυτού. 

-Του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». (Α΄184) 

-Τουν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

(Α΄59). 

- Του ν. 4919/2022 «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 

2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού 

δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄71). 

- Του π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α’ 239). 

- Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» ( Α΄ 98). 

-Του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α’ 

34). 

- Του π.δ. 70/2015 «.......Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ...» (Α’ 114). 

-Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 

- Του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών» (Α’ 64). 

-Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26). 
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-Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 121). 

- Την αριθ. Π1/2489/1995 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών 

Παραλαβής υλικών. Διαδικασία Παραλαβής» (Β’ 764). 

- Την αριθ. 2/51557/0026/2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των 

προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β’ 1209). 

- Την αριθ. 20977/2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673).  

- Την  αριθ. 134453/2015/23-12-2015 Κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – 

ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 

2573/τ.Β’)» (Β’ 2857). 

- Την αριθ. 1191/14-3-2017 Κοινή Απόφαση Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147)» (Β’ 969). 

- Την αριθ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 

110427/EΥΘΥ 1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) Υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (Β’ 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί 

Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄5968). 

- Την αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

-Την αριθ. 64233/8-6-2021 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση 

των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ).» (Β’ 2453). 

-Την αριθ. 76928/9-7-2021 Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)» (Β’ 3075). 

- Την αριθ. οικ.98979 ΕΞ 2021/10-8-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Επικρατείας, Υποδομών και Μεταφορών , Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών   «Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)» (B’ 3766). 
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- Την αριθ. πρωτ.: 2/45897/0026/14-6-2017 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών/Γενικής Γραμματείας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών επί διατάξεων του Ν. 

4270/2014» (Α.Δ.Α. : 65ΟΦΗ-36Κ). 

 

7.2. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη(Νόμος,Π.Δ.,Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

 

7.3. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 

εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 

Άρθρο 8: Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής-Επαγγελματική και Τεχνική 

Ικανότητα-Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια 

 

8.1. Δικαίωμα Συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 (ια) του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Απριλίου 2022 (τεύχος L 111): «Απαγορεύεται η 

ανάθεση ή η συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης 

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και του άρθρου 10 

παράγραφοι 1 και 3, παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρθρων 11, 12, 13 

και 14 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ1 , των άρθρων 7 και 8, του άρθρου 10 στοιχεία β) έως στ) και η) έως ι) της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ2 , του άρθρου 18, του άρθρου 21 στοιχεία β) έως ε) και ζ) έως θ) και των άρθρων 29 

και 30 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ3 , καθώς και του άρθρου 13 στοιχεία α) έως δ), στ) έως η) και ι) της 

οδηγίας 2009/81/ΕΚ4 , σε ή με: 

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία.  

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα 

σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας 

παραγράφου ή  
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γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας 

αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν 

αντιστοιχούν σε περισσότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, 

προμηθευτών ή οντοτήτων στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις 

δημόσιες συμβάσεις.» 

Κατά συνέπεια, οικονομικοί φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στην ανωτέρω απαγόρευση, δεν δικαιούνται 

να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία και τυχόν συμμετοχή τους συνιστά λόγο απόρριψης της 

προσφοράς τους, εξ’ αυτού του λόγου. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή αίτησης συμμετοχής.  

 

Στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

8.2. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

8.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία 

υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - 

μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
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με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 

του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 

άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
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και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

8.2.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, όταν: 

α) ο οικονομικός φορέαςέχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία, ή 

β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα 

του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 

δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 

παραπάνω  υποχρεώσεις του. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.6 

8.2.3. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :  

(α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 

                                                           
6 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2A του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
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υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,7 περί αρχών που 

εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ήτοι των υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 

του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),  

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισηςή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείρισηαπό εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περ. (β).  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, , περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντωνδεν μπορεί να 

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογήτου άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 περί Ευρωπαϊκού 

                                                           
7 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ 

της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
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Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 

βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.  

8.2.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 , όπως ισχύει [αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού].  Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν 

τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που 

συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής ή 

νομικά πρόσωπα της αλλοδαπφής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 

δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων 

(investmentfirms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fundmanagers) ή εταιρείες 

διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (privateequityfirms), υπό την προϋπόθεση ότι οι 

τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό 

(75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 

χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α..  

8.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

8.2.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

8.2.1 και 8.2.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία , προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 

καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 
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διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 

ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 

επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.  

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.  

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση. 

8.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147),8 η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας σαράντα (40) 

ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής στην εν λόγω επιτροπή 

συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να εκδώσει απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 

επανορθωτικών μέτρων κατά την παρ. 7 και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 9 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

8.2.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η ποινή του οριζόντιου αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016,  και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται 

αυτοδίκαια από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

8.3. Καταλληλόλητα 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.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

                                                           
8 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση της 

απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω απαίτηση απαιτείται να καλύπτεται από 

κάθε μέλος της Ένωσης.  

 

8.4. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας, να έχουν 

εκτελέσει τουλάχιστον μία (01) σύμβαση προμήθειας του συγκεκριμένου τύπου ή αντίστοιχου 

περιπολικού σκάφους υψηλών ταχυτήτων. Προκειμένου δε να διασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

ανταγωνισμού, θα ληφθούν υπόψη στοιχεία σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την 

τελευταία τριετίαμε ανώτατο όριο την πενταετία. 

β) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για τη μελέτη – σχεδίαση και κατασκευή του 

συγκεκριμένου τύπου σκαφών. Ειδικότερα, ο υπεύθυνος του τομέα μελέτης – σχεδίασης να είναι 

ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός, μέλος ΤΕΕ ή αντίστοιχου/ισοδύναμου επιμελητηρίου της αλλοδαπής, 

ενώ ο υπεύθυνος του τομέα παραγωγής/κατασκευής να είναι ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός ή 

μηχανολόγος μηχανικός, μέλος ΤΕΕ ή αντίστοιχου/ισοδύναμου επιμελητηρίου της αλλοδαπής. 

γ) να διαθέτουν εγκαταστάσεις στις οποίες να μπορούν να ναυπηγηθούν ταυτόχρονα δύο (02) σκάφη 

αυτούτου μεγέθους. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να 

καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

8.5. Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουνμέσο γενικό9 ετήσιο κύκλο εργασιών10 για τα έτη 

2019, 2020 και 2021 ύψους δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000 €), συναρτήσει της ημερομηνίας 

σύστασης του οικονομικού φορέα. 

                                                           
9 Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα. 
10 Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των 
αγαθών (άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016). 
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο 

μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών θα αφορά από την έναρξη των δραστηριοτήτων του και θα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον ίσος με δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000,00€). 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

 

8.6. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων- Υπεργολαβία 

8.6.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 8.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 8.4.), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται. 

 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.  

 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 

οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου  8.2. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 

στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 

τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
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εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

8.6.2. Υπεργολαβία 
 
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην αίτηση συμμετοχής του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 

περίπτωση που o υποψήφιος αναφέρει στην αίτηση συμμετοχής του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παρ 8.2. της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 

υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παρ. 8.2. 

 

8.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α) ISO 9001/201511 

και 

β) ISO 14001/201512 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 

Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 

εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 

                                                           
11Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 
φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν 
πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 
δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο 
ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  
12Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 
45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή 
πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε 
άλλα κράτη - μέλη. 
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των 
σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι 
ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά  που 
ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 
παρ.2 του ν. 4412/2016. 
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απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

 

Άρθρο 9: Απόδειξη Ποιοτικής επιλογής. 

9.1. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.2 της παρούσας, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 

παραγράφου 9.3. της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. 

δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφό 8.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 9.2 και 9.3., ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 8.2. της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση . 

 
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην αίτηση συμμετοχής του ότι προτίθεται να 

αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το 

τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να 

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στην παραγράφου 8.6, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 8.2. της παρούσας.  

 
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι οικονομικοί φορείς δηλώσουν ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση 

του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της Πρόσκληση για υποβολή δεσμευτικών προσφορών, οι συμμετέχοντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

 

9.2. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής. 
 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 8.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 8.3 έως 8.7 της 

παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

στην παρούσα Παράρτημα Β, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 

και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

στην παρούσα Παράρτημα Γ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ  καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 
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Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 

Παραρτήματος 113.   

 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας 

υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν επέλθει 

μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την αίτηση 

συμμετοχής του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την 

υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.  

 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.  

 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 8.2 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
Στην περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται 

χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής . 

 
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,  την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 8.2 της 

παρούσης  και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

                                                           
13 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espd.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη 

δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  
κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espd.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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του. 

 
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 8.2.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

 
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

 

9.3. Αποδεικτικά μέσα 
 

9.3.1. Γενικά 
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 8.2. και της πλήρωσης των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 8.3έως 8.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 13 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους οικονομικούς 

φορείς, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 

δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
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έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με το άρθρο 9της 

παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 5. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

τους. 

 

9.3.2. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 8.2. 

 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 8.2. οι συμμετέχοντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 8.2.1 και 8.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 

8.2.4., τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

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

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 8.2.1 και 8.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 8.2.4. Οι επίσημες 

δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 

άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 8.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο 8.2.1, 

β) για την παράγραφο 8.2.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 8.2.2.περίπτωση (α) 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον απαιτείται η 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

iii) Για την παράγραφο 8.2.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 8.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 

προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 

η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 

το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 

Γ.Ε.Μ.Η. 
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 8.2.4, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού . 

ε) για την παράγραφο 8.2.9. υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 

βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) για την παράγραφο 8.2.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται 

κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική 

σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε 

ανώνυμη εταιρεία   (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ.8.2.5 της παρούσας ανωτέρω).  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. 

α) της παραγράφου 8.2.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 8.2.5, για την απόδειξη του ελέγχου 

δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 

προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών 

συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 

ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση 

ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 

εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.2.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- 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 (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της αίτησης. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές 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 (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της αίτησης. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 

ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
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είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 

την υποβολή της αίτησης 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 

αίτησης.     

Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 

των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την 

περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 

Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 

αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 

διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους 

της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κ σύμφωνα μετα 

άρθρα102 και 103 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης συμμετοχής , εάν στη διαδικασία 

συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των 

παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω 

Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

 

9.3.3. Δικαιολογητικά για την απόδειξη καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας της παραγράφου 8.3. 

 
Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 8.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) οι συμμετέχοντες προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
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αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά 

τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί 

τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη 

άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παρ. 8.3 (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

9.3.4. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της 
παραγράφου 8.4. 

 
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 8.4., οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν:   

α) κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την 

τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 

δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, συνοδευόμενο από βεβαιώσεις/ πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης.  

β) τίτλους σπουδών των υπευθύνων στους τομείς μελέτης – σχεδίασης και κατασκευής του συγκεκριμένου 

τύπου σκαφών καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά μέλους ΤΕΕ ή αντίστοιχου/ισοδύναμου 

επιμελητηρίου της αλλοδαπής.  

γ) σχέδια – κατόψεις και φωτογραφικό υλικό των εγκαταστάσεων που να αποδεικνύουν τη δυνατότητα 

ταυτόχρονης ναυπήγησης δύο (02) σκαφών αυτού του μεγέθους. 

 

9.3.5. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας της παραγράφου 8.5. 

 
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 8.5., οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα αποδεικτικά μέσα: 
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α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων ετών 2019, 2020, 2021 

συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, στην 

περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

β) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τα έτη 2019, 2020, 2021 συναρτήσει της 

ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 

διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

 

9.3.6. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της συμμόρφωσης με πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 8.7. 

 
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 8.7.,οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κατά 

περίπτωση ζητούμενα ή ισοδύναμα πιστοποιητικά. 

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πιστοποιητικά, υπεύθυνη δήλωση με την 

οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

 

9.3.7. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης 
 
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 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) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της στο ΓΕΜΗ , προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 

οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, 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. 

 

9.3.8. Δικαιολογητικά σε περίπτωση εγγραφής σε επίσημους καταλόγους 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 9.3.2., υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 
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9.3.9. Δικαιολογητικά στις περιπτώσεις ενώσεων οικονομικών φορέων, στήριξης στην 
ικανότητα τρίτων και υπεργολαβίας 

 
Α. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή αίτηση, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Β. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 8.6για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 

αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 

για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 

επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την 

εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ 

ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον 

τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται 

ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 

κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 

ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 

θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

 
Γ. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην αίτησή του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, 

στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με 

αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών. 

 

Άρθρο 10: Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

α) Για την έγκυρη υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής δεν απαιτείται η υποβολήεγγύησης. 

β) Για την έγκυρη υποβολή δεσμευτικών προσφορών θα απαιτηθεί η υποβολή εγγύησης, οιειδικότεροι 
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όροι της οποίας θα καθορισθούν με τη Διακήρυξη του 2ου ΣταδίουτηςΒ’Φάσης(Β΄Φάση-Στάδιο2-

ΠρόσκλησηυποβολήςΔεσμευτικώνΠροσφορών)τουΔιαγωνισμού,σύμφωνα μετοάρθρο 72τουΝ.4412/2016. 

 

Άρθρο 11: Προστασία Προσωπικών δεδομένων 
 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την Αίτηση συμμετοχής ως 

Ενδιαφερόμενος Υποψήφιος ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος του Υποψηφίου Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται 

στους φακέλους της αίτησης συμμετοχής και μετέπειτα προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 

υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των 

αιτήσεων και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 

διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους 

από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που 

επισυνάπτεται στην παρούσα (Παράρτημα Α). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 

Άρθρο 12: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής 
 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, ορίζεται η 29–9–2022. 

Ώρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 15:00. 

 
 

Άρθρο 13: Προϋποθέσεις Έγκυρης και Παραδεκτής Συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό - Τρόπος Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής- Λόγοι απόρριψης των 

αιτήσεων. 

 

13.1. Τρόπος υποβολής. 

13.1.1. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους Διαγωνιζόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του 

άρθρου 36 του ν. 4412/2016 εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 64233/09.06.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

(εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). 

 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

 
Ο χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

αίτησης συμμετοχής στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του Διαγωνισμού μεσχετική ανακοίνωσή της. 

 
13.1.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της 

Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

α) Αίτηση συμμετοχής. Οι Διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν και υπογράφουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής 

η οποία έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου PDF στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του 

ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠαράρτημαB). 

β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στηνπαρ.1 και 3 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016. Οι Διαγωνιζόμενοι συμπληρώνουν καιυπογράφουν, σύμφωνα με το άρθρο 79 Α του 

Ν.4412/2016, το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, 

στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα Γ). 

γ) Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στην Αίτηση συμμετοχής και το Ε.Ε.Ε.Σ.τα οποία υπογράφουν τη σχετική δήλωση που έχει 

αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου PDF στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης  (Παράρτημα Δ). 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης 

Απριλίου 2022, σε συνδυασμό με το αριθ. πρωτ. 3697/6-7-2022 (ΑΔΑ: 69Η3ΟΞΤΒ-ΠΚΣ) έγγραφο της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από εκπρόσωπο του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, με το 

εξής περιεχόμενο: 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη 

σύμβαση, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του 

Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των 

ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από 

τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. 

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι : 

(α) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας 

μας) δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη 

Ρωσία· 

(β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας 

μας) δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα 

ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της 

παρούσας παραγράφου· 

(γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο (α) ή (β) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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παραπάνω, 

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), 

άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των 

οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.» 

 

13.1.3.Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 

στοιχεία εκείνα της αίτησης συμμετοχής του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 

ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

 

Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 

αρχεία, που αφορούν τους στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω 

σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορά (εκτύπωση) σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου με μορφότυπο 

PDF, το οποίο  αποτελεί συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Το ηλεκτρονικό αρχείο 

της εν λόγω αναφοράς (εκτύπωσης) υπογράφεται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 

(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτεται από τον Οικονομικό Φορέα στην αίτηση συμμετοχής.  

 

13.1.4. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της αίτηση συμμετοχής, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 

έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27  του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   



ΑΔΑ: 63ΣΛ4653ΠΩ-643



Ανήκει στην  αριθ. 15/2022 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Θάλασσας & Αλιείας 

  
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 63 

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.   

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ  και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των αιτήσεων προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 

στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο .  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

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

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 

Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 

επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 

απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 

εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 

της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
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του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

 

13.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού : 

α) την Αίτηση Συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με το Παράρτημα Β και 

β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 

ν. 4412/2016 [βλ. Παράρτημα Γ] και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός 

φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου 

άρθρου. 

γ) τη Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα πρόσωπα 

που αναφέρονται στην Αίτηση συμμετοχής και το Ε.Ε.Ε.Σ., σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 

στο Παράρτημα Δ. 

δ) την Υπεύθυνη Δήλωση περί των οριζόμενων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης  

Απριλίου 2022, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 13.1.2 (δ) της παρούσας. 

 
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

 
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 

υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 
Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 

θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 

13.3. Λόγοι απόρριψης Αιτήσεων Συμμετοχής 

http://www.promitheus.gov.gr/
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H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των αιτήσεων, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, αίτηση συμμετοχής: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της αίτησης συμμετοχής, ή 

δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 

συγκεκριμένα στο παρόν άρθρο.  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον συμμετέχοντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016 και το άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο υποψήφιος δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 102 του ν. 

4412/2016, 

δ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ε) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον υποψήφιο με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 14: Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των αιτήσεων 

συμμετοχής- Ολοκλήρωση του παρόντος σταδίου 

 

Στις 04 – 10 – 2022 και ώρα 11:00, το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των αιτήσεων 

συμμετοχής αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, εφεξής 

Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής. 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους Διαγωνιζόμενους να συμπληρώσουν ήνα διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα μετο άρθρο102του ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 
Την ίδια ημέρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, η Επιτροπή του ελέγχει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα 

της Αίτησης Συμμετοχής κάθε Υποψηφίου κατά τη χρονική σειρά της υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής. 

Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια ημέρα λόγω του μεγάλου αριθμού των 

Αιτήσεων Συμμετοχής, η διαδικασία συνεχίζεται σε επόμενες συνεδριάσεις.  

 
Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε παράρτημά 
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του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

 
Η Επιτροπής Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την πρόκριση των Υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 8 

και τους όρους της παρούσας, στην επόμενη Β’ Φάση του Διαγωνισμού και υποβάλλει στην Αναθέτουσα 

Αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο προς έγκριση. 

 
Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

Υποψηφίους και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών Υποψηφίων, με την επιφύλαξη 

των πτυχών εκείνων που έχουν νομίμως χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Κατά της απόφασης αυτής 

χωρεί προδικαστικής προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας.  

 
Με την ανακήρυξη των Προεπιλεγέντων, κατά τα ανωτέρω, ολοκληρώνεται η παρούσα Α’ Φάση του 

Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 15: Ματαίωση του Διαγωνισμού 

 
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 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 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.  

 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία : 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή 

την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 

φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
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ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος.  

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Άρθρο 16: Έννομη Προστασία 

16.1. Άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται 

ναασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης 

ήπαράλειψης της αναθέτουσαςαρχής,προσδιορίζονταςειδικώς τις νομικέςκαιπραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά τουσύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 

επ. π.δ. 39/2017. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσαή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σεαυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 

 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 . 

 
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι14 του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

                                                           
14

 Το οποίο μπορεί να αναζητηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ (http://www.aepp-procurement.gr/) 

 

http://www.aepp-procurement.gr/
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«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την 

ένδειξη «ΠροδικαστικήΠροσφυγή»και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format  (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 18 

της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου,κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Το 

παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικήςαποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασηςτης ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) μετά από 

άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. 

Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το 

άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του 

ν.4412/2016. 

 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 

ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 

διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ), το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 

κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους 

τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με 

την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
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ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής  

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 

16.2. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης και αίτησης ακύρωσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην 
ΑΕΠΠ) 
 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 372 του ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 

18/1989, με το ίδιο δικόγραφο, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) και 

την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. 

Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΕΑΔΗΣΥ (πρώην 

ΑΕΠΠ) κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της 

αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) και 

όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση 

της αίτησης ακύρωσης .  

 

Η αίτηση ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της 

προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της. Η 

προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του 

νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 

προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 

η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 

(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 

αποφανθεί διαφορετικά.  Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
(Άρθρα 12-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) 
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με σεβασμό στην προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και σε συμμόρφωση με τα άρθρα 12- 14 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 για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 

άλλες διατάξεις», κοινοποιεί την παρούσα ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

με σκοπό να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται, στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων και 

εκπλήρωσης των έννομων υποχρεώσεων του. 

 

1.Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας και στοιχεία 
επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής (Αναθέτουσα Αρχή) δια της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών/Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήματος Β΄ Υλοποίησης Προμηθειών 

Τακτικών Διαγωνισμών (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Β΄).  

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς 

Τηλέφωνο 213-137-1081 

Η/Τ: dipea.b@yna.gov.gr  

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Υ.ΝΑ.Ν.Π.: 

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς 

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄204), ως ισχύει  και του άρθρου 38 του 

ν.4412/2016 (Α΄147) , ως ισχύει , για θέματα ανάπτυξης, χρήσης  και υποστήριξης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) υφίσταται ξεχωριστός Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας. 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  36 και 37   του ν.4412/2016 (Α΄147) , ως ισχύει  και τηςαριθ. 

64233/8-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) » , για θέματα ανάπτυξης, χρήσης  και 

υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) υφίσταται 

ξεχωριστός Υπεύθυνος Επεξεργασίας. 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/
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2. Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας 
 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του φακέλου προσφοράς, η ανάθεση και αποπληρωμή της 

σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), η εκπλήρωση των εκ του 

νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 

συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή (Υ.ΝΑ.Ν.Π.)  και για την ενημέρωση των προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), στο πλαίσιο τουπαρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο, το οποίο 

είναι το ίδιο προσφέρων ή νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος. 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

Η συλλογή, χρήση, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, η 

ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η τήρηση αρχείου και 

γενικά κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 του 

Γ.Κ.Π.Δ. 

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

α.Άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση β΄ του Γ.Κ.Π.Δ. «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης 

της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση 

του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης». 

β. Άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του Γ.Κ.Π.Δ. «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με 

έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας». 

γ. Άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση ε΄ του Γ.Κ.Π.Δ. «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση 

καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει 

ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» και το άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137). 

δ.  Άρθρο 10 του Γ.Κ.Π.Δ. για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται από τις διατάξεις 

των άρθρων 73,74 και 80 του ν.4412/2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

Παρατίθενται ακολούθως, οι διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων η 

επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση: 

α. Άρθρο 59 του Π.Δ. 13/2018 (Α΄ 26). 

β. ν.4150/2013 (Α΄102), όπως ισχύει. 

γ. άρθρο 5 (Πρόσβαση σε Έγγραφα) του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας” όπως ισχύει. 

δ.ν.4412/2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ε. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α΄184), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

στ.Η αριθ. 57654/2017/22-5-2017  Απόφαση  Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) » (Β’ 1781). 

ζ. Η αριθ. 64233/8-6-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ». 

Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: 

Το υποκείμενο των δεδομένων, ο προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος,  λοιπές 

Δημόσιες Αρχές (Εισαγγελικές Αρχές, Ε.Φ.Κ.Α.,ΓΕ.Μ.Η.), οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των 
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προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικών, πληροφοριακά συστήματα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

 

3. Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 

α. Αρμόδια όργανα- Υπηρεσίες- στελέχη  εντός του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π.), δηλαδή οι 
σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης, χειριστές του Διαγωνισμού και 
λοιποί εν γένει προστηθέντες αυτής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 
β. Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

γ.  Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

δ. Διαχειριστικές και Ελεγκτικές Αρχές των Ταμείων Χρηματοδότησης (ενδεικτικά Τ.Ε.Α., Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Σ.Π.Α., 

ΕΠΑλΘ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΑΜΕΙΟ).Κατά περίπτωση, πρόσβαση στα δεδομένα δύναται να έχουν 

εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία) αποκλειστικά στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων με την 

Αναθέτουσα Αρχή (Υ.ΝΑ.Ν.Π.). 

ε.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να διαβιβασθούν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε 

περίπτωση που ισχύει το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει ή κατόπιν 

εισαγγελικής παραγγελίας. 

 

4.Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
 

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες: 

Το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.ΔΟ.Υ./ΔΙ.ΠΕ.Α. Β΄ δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, εκτός 

της περίπτωσης έτερων συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 

δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

 

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π. δια της Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α Β΄) δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους ή άλλους αποδέκτες, πλην των ως άνω αναφερόμενων 

αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη νομοθεσία, 

δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόσβαση τρίτων σε 

έγγραφα με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση 

στα δημόσια έγγραφα. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, στο πλαίσιο 

συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή 

εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω 

δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων 

ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

Για την εξέταση καταγγελιών, το κείμενο αυτής γνωστοποιείται στον καταγγελλόμενο για να εκθέσει τις 

απόψεις του. Εάν ο καταγγέλλων δεν επιθυμεί προσωπικά του δεδομένα να γνωστοποιηθούν στον 

καταγγελλόμενο, πρέπει να αναφέρει, τεκμηριώσει και εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν 

επιθυμεί να γνωστοποιηθούν τα συγκεκριμένα προσωπικά του δεδομένα στον καταγγελλόμενο. 

Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α Β΄, κατόπιν επικοινωνίας μαζί του, θα αποφασίσει σχετικά.  

Σε περίπτωση άσκησης προδικαστικών προσφυγών, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του άρθρου 360 

και επόμενων του ν.4412/2016 (Α΄147), ως ισχύουν και του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης 
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Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», ως ισχύει, 

αναφορικά με τη διαβίβαση/γνωστοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε αποδέκτες που 

προβλέπονται από την προαναφερθείσα νομοθεσία. 

 

5.Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων 
 

Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (05) ετών, για μελλοντικούς 

φορολογικούς - δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 

κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

 

6. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων 
 

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. 

 

7. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων τους 
 

Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε προσφέρων είτε νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος (υποκείμενο 

των δεδομένων), μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που το αφορούν. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που 

τους παρέχονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.): 

α. δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13 και 14 του Γ.Κ.Π.Δ., 

β. δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του Γ.Κ.Π.Δ., 

γ. δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του Γ.Κ.Π.Δ., 

δ. δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του Γ.Κ.Π.Δ., μετά την παρέλευση του 

χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην πργ.  4. 

ε. δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του Γ.Κ.Π.Δ., 

στ. δικαίωμα γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας του άρθρου 19 του Γ.Κ.Π.Δ., το οποίο εξετάζεται κατά 

περίπτωση. 

ζ. δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του Γ.Κ.Π.Δ., το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση. 

η. δικαίωμα ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των 

δεδομένων, όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο 

τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων κατά το άρθρο 34 του Γ.Κ.Π.Δ. 

Η άσκηση των δικαιωμάτων πραγματοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων στις περιπτώσεις και με 

τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-21 του Γ.Κ.Π.Δ., αποστέλλοντας είτε έγγραφη επιστολή στην 

ταχυδρομική διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ήτοι στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής δια της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας 

Αποθηκών/Τμήματος Β΄ Υλοποίησης Προμηθειών Τακτικών Διαγωνισμών (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Β΄) 

/ Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς, Τηλέφωνο 213-

137-1081 είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(Η/Τ:dipea.b@yna.gov.gr). 

Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων του Υποκειμένου των 

Δεδομένων, το Υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνεί και με την Υπεύθυνη Προστασίας 
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Δεδομένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Στοιχεία επικοινωνίας: 

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

H Αναθέτουσα Αρχή (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 

και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 

8. Δικαίωμα προσφυγής /καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή 
 

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Για 

την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, το υποκείμενο μπορεί να επισκεφθεί 

την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Πολίτες - Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή), όπου υπάρχουν αναλυτικές 

πληροφορίες. 

 

http://www.dpa.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(σύμφωνα με την παρ. 9.2. της παρούσας Πρόσκλησης) 

 

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 (Εντός Λιμένα Πειραιά), ΤΚ 18510, Πειραιάς 
 
Αγαπητοί κύριοι / Αγαπητές κυρίες  
 
[Σε περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει να δηλωθούν τα ακόλουθα στην Επιστολή Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος:]  
 
1.Ο κάτωθι υπογράφων [●] (πλήρες όνομα), ενεργώντας υπό την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία [●] (πλήρης εμπορική επωνυμία ή δεόντως εξουσιοδοτημένος προς 
τούτο από το νομικό πρόσωπο με την εμπορική επωνυμία [●]), που έχει την καταστατική του έδρα στην 
[●] (διεύθυνση, χώρα) δηλώνω ότι το ως άνω νομικό πρόσωπο («ο Υποψήφιος») ενδιαφέρεται να 
συμμετάσχειστην διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης για το έργο 
«Προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μ. με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 
και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά», και υποβάλλει με το παρόν Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της 
σχετικήςΔιακήρυξης.  
 
[Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα πρέπει να δηλωθούν τα ακόλουθα στην Επιστολή Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος:]  
 
1.Ο/Η κάτωθι υπογράφων/-ουσα …………….. (όνομα και επώνυμο), του …………….. (πλήρες όνομα πατέρα) 
και της …………….. (πλήρες όνομα μητέρας), κάτοχος του …………….. (χώρα) διαβατηρίου ή ταυτότητας, με 
αριθμό …………….., που εκδόθηκε από …………….. (η αρχή που εξέδωσε το διαβατήριο/ταυτότητα), στις 
…………….. (ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου/ταυτότητας), …………….. (χώρα) πολίτης, γεννημένος στην 
…………….. (τόπος γέννησης, πόλη και χώρα) στις …………….. (ημερομηνία γέννησης), κάτοικος …………….. 
(χώρα - πόλη - οδός – ταχυδρομικός κώδικας) («ο Υποψήφιος»), δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να 
συμμετάσχω στην διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης για το έργο 
«Προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μ. με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 
και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά», και υποβάλλει με το παρόν Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 
Διακήρυξης. 
 
[Εφόσον πρόκειται για Ένωση Φορέων, θα πρέπει να δηλώνονται τα εξής στην Επιστολή Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος:]  
 
1.Ο κάτωθι υπογράφων[●] (πλήρες όνομα), ενεργώντας υπό την ιδιότητά μου ως κοινού εκπροσώπου, 
δεόντως εξουσιοδοτημένου προς τούτο, των νομικών προσώπων που αναφέρονται κατωτέρω, δηλώνω ότι 
τα προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν από κοινού στην διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων 
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περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μ. με δικαίωμα προαίρεσης  μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, 
καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά», και υποβάλλει με το 
παρόν Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης. 
 
Τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα έχουν συστήσει μια ένωση προσώπων ως ακολούθως:  
 
i) Μέλη της ένωσης προσώπων:  
α)[●] (εμπορική επωνυμία), συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο[●], με καταστατική έδρα[●] (χώρα, πόλη, 
οδός, ταχυδρομικός κώδικας), η οποία κατέχει το [●]% (μερίδα συμμετοχής στην Ένωση Προσώπων).  
β) [●] (εμπορική επωνυμία), συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο[●], με καταστατική έδρα[●] (χώρα, πόλη, 
οδός, ταχυδρομικός κώδικας), η οποία κατέχει το [●]% (μερίδα συμμετοχής στην Ένωση Προσώπων).  
γ)[●]  
Σύνολο: 100% 

Επωνυμία % Συμμετοχής & Ρόλος  

  

  

 
ii)Όλα τα ως άνω νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα (μέλη της ένωσης προσώπων) συμφωνούν να καταστούν 
υπεύθυνα από κοινού και εις ολόκληρόν απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή για τη συμμόρφωσή τους με 
τους όρους της Πρόσκλησης και της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.  
 
(Συμπληρώνεται σε περίπτωση επίκλησης πόρων Τρίτων Φορέων)  
 
2.Για τις ανάγκεςτουΔιαγωνισμούκαιτηνεκτέλεση της Σύμβασης δηλώνω/ουμε ότι οι παρακάτω 
οικονομικοί φορείς θα παρέχουν ικανότητες και πόρους προς τον Υποψήφιο ή σε μέλος αυτού, σχετικά με 
ικανότητες που απαιτεί ηΔιακήρυξη, ως εξής:  

Αποδέκτης των πόρων 
(Υποψήφιος ή μέλος του) 

Επωνυμία Τρίτου Φορέας ή 
Υπεργολάβου 

Είδος Ικανοτήτων (με μνεία 
στην σχετικά παράγραφο της 
Διακήρυξης) 

   

   

 
 
3.Για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και την εκτέλεση της Σύμβασης δηλώνω/ουμε ότι οι παρακάτω 
οικονομικός φορέας ορίζεται ότι θα ενεργήσει ως ο Διαχειριστής του Έργου: 
 
4. Εφόσον προσκληθούμε στην επόμενη φάση, ορίζουμε την Ομάδα Διαλόγου Προεπιλεγέντοςως 
ακολούθως : 

α)τον/την Κο/Κα [●] (πλήρες όνομα), [ΙΔΙΟΤΗΤΑ], με ΑΔΤ (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας),  κάτοικο [●] 
(πλήρης διεύθυνση),  με τον αριθμό τηλεφώνου [●] (σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας), με τον αριθμό 
κινητού  τηλεφώνου [●] και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [●], ως Επικεφαλής της Ομάδας 
Διαλόγου Προεπιλεγέντος, με τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύνανται να επικοινωνεί εντός του πλαισίου 
της αντίστοιχης Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 

β)τον/την Κο/Κα [●] (πλήρες όνομα), [ΙΔΙΟΤΗΤΑ], με ΑΔΤ (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας),  κάτοικο [●] 
(πλήρης διεύθυνση),  με τον αριθμό τηλεφώνου [●] (σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας), με τον αριθμό 
κινητού  τηλεφώνου [●] και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [●], ως αναπληρωτή του 
Επικεφαλής της Ομάδας Διαλόγου Προεπιλεγέντος. 

γ)τον/τηνΚο/Κα [●] (πλήρες όνομα), [ΙΔΙΟΤΗΤΑ], με ΑΔΤ (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας),  κάτοικο [●] 
(πλήρης διεύθυνση),  με τον αριθμό τηλεφώνου [●] (σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας), με τον αριθμό 
κινητού  τηλεφώνου [●] και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [●],ως μέλος. 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Θάλασσας & Αλιείας 

  
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 78 

δ)τον/την Κο/Κα [●] (πλήρες όνομα), [ΙΔΙΟΤΗΤΑ], με ΑΔΤ (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας),  κάτοικο [●] 
(πλήρης διεύθυνση),  με τον αριθμό τηλεφώνου [●] (σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας), με τον αριθμό 
κινητού  τηλεφώνου [●] και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [●],ως μέλος 

ε)τον/την Κο/Κα [●] (πλήρες όνομα), [ΙΔΙΟΤΗΤΑ], με ΑΔΤ (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας),  κάτοικο [●] 
(πλήρης διεύθυνση),  με τον αριθμό τηλεφώνου [●] (σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας), με τον αριθμό 
κινητού  τηλεφώνου [●] και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [●],ως μέλος 
 
4.Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μας συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα για τη 
συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 της Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Τόπος, 
Ημερομηνία  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΕΣ 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Θάλασσας & Αλιείας 

  
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 79 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(σύμφωνα με την παρ. 9.2. της παρούσας Πρόσκλησης) 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2022/S 169-476251

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.eprocurement.gov.gr Αρ.Συστ. 
171307

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997881842
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.hcg.gr
Πόλη: Πειραιάς
Οδός και αριθμός: Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)
Ταχ. κωδ.: 18510
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2131371082
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: dipea.b@yna.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
15/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια επτά (07) 
ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με 
δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και επτά (07) επιπλέον 
όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με 
τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά
Σύντομη περιγραφή:
Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 15/2022 Συστημικός Αριθμός : - 171307 - Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, 
Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την 
προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ με δικαίωμα 
προαίρεσης μέχρι και επτά (07) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, 
σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, με προϋπολογισμό ανά σκάφος τριών 
εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #3.400.000€# και συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ #47.
600.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των 
δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 2832.9/60615/2022/30-8-2022

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:



ΑΔΑ: 63ΣΛ4653ΠΩ-643



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 3

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
0

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
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Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
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Διευκρινίστε:
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:

Προσδιορίστε
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
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Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης
..

Ημερομηνία Λήξης
..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές 
υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά 
έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2ο Υλοποίησης Προμηθειών 

Τακτικών Διαγωνισμών («η Αναθέτουσα Αρχή») ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπευθύνου 

επεξεργασίας τον Προεπιλεγέντα, ότι ο ίδιος ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα 

επεξεργάζονται τα ακόλουθα  δεδομένα ως εξής:   

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται  στην 

Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο  το οποίο είναι το 

ίδιο Προεπιλεγείς ή νόμιμος εκπρόσωπος του Προεπιλεγέντος.  

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διεξαγωγή του Διαλόγου, η ανάθεση της Σύμβασης  , η προάσπιση των 

δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ  του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία  των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και 

επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν  από την Αναθέτουσα Αρχή και για την επικοινωνία με τον 

Προεπιλεγέντα.   

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:   

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων  ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη και λοιποί  εν γένει προστηθέντες της, υπό 

τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.   

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά  όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.   

(γ) Έτεροι Προεπιλεγέντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος  δικαστικής 

προστασίας των Προεπιλεγέντων, σύμφωνα με το νόμο.   

IV. Τα δεδομένα της ανωτέρω υπό I παραγράφου θα τηρούνται για χρονικό διάστημα  είκοσι (20) ετών από 

την λήξη της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου Συμμετοχής στον  Διάλογο ή, αναφορικά με τον 

Προσωρινό Ανάδοχο και τον ΙΦΣ, για χρονικό διάστημα είκοσι  (20) ετών από την λήξη ή λύση της 

Σύμβασης Σύμπραξης. Μετά τη λήξη των ανωτέρω  περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα 

καταστρέφονται.   

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προεπιλεγείς είτε νόμιμος εκπρόσωπος του  Προεπιλεγέντος, μπορεί 

να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στην Αναθέτουσα Αρχή στα  στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Πρόσκληση.   
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VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη  διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της  προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση,  απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 

και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη  επεξεργασία.   

VΙΙ. Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για  την 

επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους  σκοπούς που 

αναφέρονται στην υπό ΙΙ παράγραφο του παρόντος.   

Η ανωτέρω συγκατάθεσή μου ισχύει για κάθε εφεξής σχέση μου με την Αναθέτουσα Αρχή.  

 (Τόπος) (Ημερομηνία)  (Υπογραφή-ές)  
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