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Διακιρυξθ αρικ. 14/2022 

Συςτθμικοί Αρικμοί: 171210, 171211 και 171212 

Επαναλθπτικοφ, Θλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ, Διεκνοφσ ςυμμετοχισ Διαγωνιςμοφ για τθν  

«Ρρομικεια ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του  
Λιμενικοφ Σϊματοσ -Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ»,  

ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ενόσ εκατομμυρίου τετρακοςίων  
δφο χιλιάδων επτακοςίων εβδομιντα ευρϊ #1.402.770,00€#  

(ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων κρατιςεων), 
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ  

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  
 
 

Ο  Υ Ρ Ο Υ  Γ Ο Σ  Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ  Κ Α Ι  
Ν Θ Σ Ι Ω Τ Ι Κ Θ Σ  Ρ Ο Λ Ι Τ Ι Κ Θ Σ  

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τθν κείμενθ νομοκεςία και το κανονιςτικό πλαίςιο, όπωσ ιςχφει, και ιδίωσ τισ διατάξεισ:  
     α)Του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 514/2014  του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 16

θσ
 Απριλίου 2014, 

ςχετικά με τον κακοριςμό γενικϊν διατάξεων όςον αφορά το Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και το 
μζςο για τθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ τθσ αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ, τθσ πρόλθψθσ και καταςτολισ τθσ 
εγκλθματικότθτασ και τθσ διαχείριςθσ κρίςεων (ΕΕ L 150 τθσ 20-5-2014),  του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 1042/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 25θσ Ιουλίου 2014 , για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 514/2014 
όςον αφορά τον οριςμό και τισ αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ και ελζγχου των υπεφκυνων αρχϊν και όςον αφορά το 
κακεςτϊσ και τισ υποχρεϊςεισ των ελεγκτικϊν αρχϊν (ΕΕ L 289 τθσ 3-10-2014), του κατ’ εξουςιοδότθςθ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1048/2014 τθσ Επιτροπισ , τθσ 30

θσ
  Ιουλίου 2014 , για τθ κζςπιςθ μζτρων ενθμζρωςθσ και 

δθμοςιότθτασ για το κοινό και μζτρων ενθμζρωςθσ των δικαιοφχων δυνάμει του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 514/2014 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τον κακοριςμό γενικϊν διατάξεων όςον αφορά το 

 
 
 

                               

ΚΑΤΑΧΩΙΣΤΕA ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ  
ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
                  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΥΩΡΑΪΚΘ  ΕΝΩΣΘ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ                                    ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΘΚΩΝ  

         Ρειραιάσ, 29 Αυγοφςτου 2022      
         Αρικ. πρωτ.: 2832.9/60534/2022 

ΤΜΘΜΑ 2ο ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ  
                            ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
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Ρλθροφορίεσ  : Αντιπλοίαρχοσ Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΑΚΟΣ Ραν. 
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Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και το μζςο για τθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ τθσ αςτυνομικισ 
ςυνεργαςίασ, τθσ πρόλθψθσ και καταςτολισ τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ διαχείριςθσ κρίςεων (EE L 291 τθσ 7-
10-2014) και του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ  (ΕΕ) αρικ. 1049/2014 τθσ Επιτροπισ, τθσ 30

θσ
  Ιουλίου 2014 , ςχετικά 

με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των μζτρων ενθμζρωςθσ και δθμοςιότθτασ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 
514/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τον κακοριςμό γενικϊν διατάξεων όςον 
αφορά το Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και το μζςο για τθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ τθσ 
αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ, τθσ πρόλθψθσ και καταςτολισ τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ διαχείριςθσ κρίςεων (EE L 
291 τθσ 7-10-2014). 
β) Του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, 
για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 119 τθσ 4-5-
2016). 

      γ) Του Κανονιςμοφ (ΕΕ)  2021/1060  του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 24
θσ 

Ιουνίου 2021 για 
τον κακοριςμό κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ταμείο Δίκαιθσ Μετάβαςθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ, Αλιείασ και 
Υδατοκαλλιζργειασ, και δθμοςιονομικϊν κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ και το Μζςο για τθ Χρθματοδοτικι Στιριξθ τθσ 
Διαχείριςθσ των Συνόρων και τθν Ρολιτικι των Θεωριςεων (EE L 231 τθσ 30-6-2021). 
δ) Του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου τθσ 8

θσ
 Απριλίου 2022, για τθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ. 833/2014 ςχετικά με περιοριςτικά μζτρα λόγω ενεργειϊν τθσ ωςίασ που αποςτακεροποιοφν τθν 
κατάςταςθ ςτθν Ουκρανία (EE L 111 τθσ 8-4-2022). 
ε) Του ν. 4169 τθσ 15/18 Μαΐου 1961 «Ρερί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (Α' 81). 
ςτ) Του ν. 2121/1993 «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα» (Α' 25). 
η) Του ν. 2513/1997 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ περί Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (Aϋ 139). 
θ) Του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 45). 
κ) Του ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ 248). 
ι) Του ν.3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (A’ 30), του π.δ. 82/1996 «Ονομαςτικοποίθςθ  των μετοχϊν 
Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου 
ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα 

1
» (Α' 66), τθσ  αρικ. 20977/23-8-2007 κοινισ 

απόφαςθσ Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005» (Β’ 1673), κακϊσ και τθσ αρικ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-
11-2005 απόφαςθσ Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν 
εξωχϊριεσ εταιρίεσ» (Βϋ 1590). 

ια) Του ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ 
κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 204). 

ιβ) Του άρκρου 26 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο- βακμολόγιο, εργαςιακι 
εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-
2015» (Α’ 226). 

ιγ) Του ν. 4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 102). 
ιδ) Του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και 

ειδικότερα του άρκρου πρϊτου παράγραφοσ Η’: Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 
τθσ 16 Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 
(Α’ 107). 

ιε) Του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 
και του Ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 167). 

ιςτ) Του ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 
74). 
ιη) Του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - 
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 143). 
ιθ) Του ν.4314/2014 «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του Ν. 
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3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» (Α' 265) και του ν. 3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» (Α' 267). 

ικ) Του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 
κ) Του ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, 
ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Ρολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ 
διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ » (Αϋ 184), και ειδικότερα των διατάξεων των άρκρων 52-57 
του Μζρουσ Δϋ, «Στρατθγικόσ Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ», και το γεγονόσ ότι δεν ζχει κακοριςκεί 
ζωσ ςιμερα θ Δομι Δυνάμεων του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.,  κατ'  εφαρμογι του άρκρου 52 του νόμου αυτοφ.  
κα) Του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μεταςχθματιςμοί και εναρμόνιςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ 
Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ 
θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτο πλαίςιο δθμόςιων ςυμβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» (Α’ 44). 
κβ) Του ν.4605/2019 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των 
επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, 
χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 52). 
κγ) Του ν. 4624/2019 «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι 
νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 137). 
κδ) Του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο 
για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν 
αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 127). 
κε) Του ν. 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ184). 
κςτ) Του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ» 
(Αϋ59). 
κη) Του ν. 4919/2022 «Σφςταςθ εταιρειϊν μζςω των Υπθρεςιϊν Μιασ Στάςθσ (Υ.Μ.Σ.) και τιρθςθ του Γενικοφ 
Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΘ.) - Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20ισ Ιουνίου 2019 για τθν τροποποίθςθ τθσ Oδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132, όςον αφορά τθ χριςθ 
ψθφιακϊν εργαλείων και διαδικαςιϊν ςτον τομζα του εταιρικοφ δικαίου (L 186) και λοιπζσ επείγουςεσ διατάξεισ» 
(Αϋ71). 
κθ) Του π.δ. 28/28 Ιουλίου 1931 «Ρερί Κϊδικοσ των νόμων περί τελϊν χαρτοςιμου» (Α’ 239). 
κκ) Του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά 
όργανα» (Αϋ 98). 
λ) Του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» (Α' 34). 
λα) Του π.δ. 70/2015 «... Αναςφςταςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και μετονομαςία του ςε Υπουργείο 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (...)» (Α’ 114). 
λβ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Α’ 145). 
λγ) Του π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» (Α’ 64). 
λδ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» (Α’ 26). 
λε) Του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και 
Υφυπουργϊν» (Α’ 121). 

 
2. Τισ Αποφάςεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

α) Τθν αρικ. Ρ1/2489/1995 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορίου  «Συγκρότθςθ και λειτουργία των Επιτροπϊν 
Ραραλαβισ υλικϊν. Διαδικαςία Ραραλαβισ» (Β’ 764). 
β) Τθν αρικ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ των 
δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν του Δθμοςίου για προμικειεσ και εργαςίεσ» (Βϋ 431). 
γ) Τθν αρικ. 1013368/6976/0016/ΡΟΛ.1028/4-2-1999 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Αποδεικτικό 
ενθμερότθτασ για χρζθ και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο» (Β’ 153). 
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δ) Τθν  αρικ. 2/51557/0026/10-9-2001 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ρερί κακοριςμοφ επιτοκίου των 
προκαταβολϊν για προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων» (Β’ 1209). 
ε) Τθν αρικ. 20977/23-8-2007 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ  «Δικαιολογθτικά για 
τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673). 
ςτ) Τθν  αρικ. 134453/2015/23-12-2015 Κοινι απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 

Τουριςμοφ «υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΡΔΕ 
(Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» (Β’ 
2857). 

η) Τθν αρικ. 1191/14-3-2017 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων – Οικονομικϊν «Κακοριςμοφ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ *παρακράτθςθσ 
και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και 
των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)» (Β’ 969). 

θ) Τθν αρικ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 Απόφαςθ  Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Αντικατάςταςθ 
τθσ υπ’ αρικ. 110427/EΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) Υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο «Τροποποίθςθ και 
αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) Υπουργικισ Απόφαςθσ ϋϋΕκνικοί Κανόνεσ 
Επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων 
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ- Διαδικαςία 
ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων» (Βϋ5968). 
κ) Τθν αρικ. 63446/31-5-2021 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν – Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – 
Επικρατείασ «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων 
Συμβάςεων» (B’ 2338). 
ι) Τθν  αρικ. 64233/8-6-2021 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – Επικρατείασ  
«υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν ςτθν ανάκεςθ Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (Β’ 2453). 
ια) Τθν  αρικ. 76928/9-7-2021 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – Επικρατείασ  
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)» (Β’ 3075). 
ιβ) Τθν αρικ. οικ. 98979 ΕΞ 2021/10-8-2021 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν – Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων – Επικρατείασ – Υποδομϊν και Μεταφορϊν – Εκνικισ Άμυνασ – Εςωτερικϊν «Θλεκτρονικι 
Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Αϋ44)» (B’ 3766). 
ιγ) Τθν αρικ. πρωτ.: 2/45897/0026/14-6-2017 (ΑΔΑ: 65ΟΦΘ-36Κ) Εγκφκλιο του Υπουργείου Οικονομικϊν/Γενικισ 
Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ/Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ με κζμα «Ραροχι οδθγιϊν επί 
διατάξεων του Ν. 4270/2014». 
ιδ) Τθν αρικ. 3/2018 (ΑΔΑ:ΩΥ0ΝΟΕ-5Ν4) Γνωμοδότθςθ του Δ’ Τμιματοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του 
Κράτουσ. 
ιε) Τθν αρικ. πρωτ.: 2831.8-1/63573/2020/29-9-2020 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1

ου
 (ΑΔΑ: 

6ΞΦ04653ΡΩ-1Ι) με κζμα «Συγκρότθςθ Ετιςιων Επιτροπϊν: i) Διενζργειασ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ Δθμοςίων 
Συμβάςεων, ii) Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Ρροςφυγϊν ςε κζματα προμθκειϊν, iii) Ραρακολοφκθςθσ-
Ραραλαβισ Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Ραραλαβισ Συμβάςεων Ραροχισ Υπθρεςιϊν, ζτουσ 2020-2021 του 
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ». 
ιςτ) Τθν αρικ. πρωτ. 2831.8-1/18754/2022/16-3-2022 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1

ου
 (ΑΔΑ: 

ΨΣΤΜ4653ΡΩ-Ε08) με κζμα «Συγκρότθςθ Ετιςιων Επιτροπϊν: i) Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων και Ρροςφυγϊν ςε 
κζματα προμθκειϊν, ii)Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Ραραλαβισ Συμβάςεων 
Ραροχισ Υπθρεςιϊν, ζτουσ 2022-2023 του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ». 

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

3. Το αρικ. πρωτ.: Α.2010.0/15814/2020/12-11-2020 ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. Εϋ με 
ςυνθμμζνο το  αρικ. 44/8-9-2020 Ρρακτικό Συνεδρίαςθσ του Συμβουλίου Επιτελικοφ Σχεδιαςμοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
ςφμφωνα με το οποίο εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα υλοποίθςθσ εν λόγω ζργου. 

4. Τθν αρικ. πρωτ.: 1278/Φ.042/26-6-2020 (Κωδ.042) (ΑΔΑ:ΩΚ1Ψ46ΜΔΨΟ-Υ3Μ) Ρρόςκλθςθ τθσ Ειδικισ 
Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και του 
Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ.) προσ το Υπουργείο Ναυτιλίασ και 
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Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Αρχθγείο Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, για τθν υποβολι προτάςεων ςτο 
πλαίςιο του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ». 

5. Τθν αρικ. πρωτ.: 1494/28-7-2020 Αίτθςθ χρθματοδότθςθσ δράςθσ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προσ τθν 
Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Ε.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ. για χρθματοδότθςθ τθσ υπόψθ δράςθσ ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα «Ταμείου Εςωτερικισ 
Αςφάλειασ 2014-2020». 

6. Τθν αρικ. πρωτ.: 1592/Φ.042/12-8-2020 Απόφαςθ Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ. περί χοριγθςθσ Επιδότθςθσ 
τθσ Δράςθσ «Ενίςχυςθ τθσ Εκνικισ Ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του 
Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ςυνόρων» με Κωδικό 
ΟΡΣ 5069035. 

7. Τθν αρικ. πρωτ.: 1640/Φ.35/25-8-2020 (ΑΔΑ:9ΚΡ346ΜΔΨΟ-Φ6Χ) Συμφωνία Επιδότθςθσ Δράςθσ με κζμα 
«Ενίςχυςθ τθσ Εκνικισ Ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ 
Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ςυνόρων» με Κωδικό ΟΡΣ 
5069035 από το Εκνικό Ρρόγραμμα ‘Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020», όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. 
πρωτ.: 2552/13-7-2022 (ΑΔΑ:615Ο46ΜΔΨΟ-6Φ8) Συμφωνία Επιδότθςθσ Δράςθσ. 

8. Το αρικ. πρωτ.: 2113.3-22/23749/2020/16-4-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006589869) ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΡΙΧ. 3

ου 
 περί διαβίβαςθσ επικαιροποιθμζνων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και εντφπων προμικειασ 

εξοπλιςμοφ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο αποτελεί και το πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ των ειδϊν του 
Κεφαλαίου Α ωσ κάτωκι  (ΑΔΑΜ εγκεκριμζνου αιτιματοσ: 21REQ008015388). 

9. Το αρικ. πρωτ.: 2113.3-22/28847/2020/18-5-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006722843) ζγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΡΙΧ. 3

ου
  με κζμα: «Υλοποίθςθ προμικειασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ςε είδθ 

ιματιςμοφ-επιχειρθςιακοφ εξοπλιςμοφ χρθματοδότθςθσ από επιχειρθςιακό πρόγραμμα Τ.Ε.Α. 2014-2020», το οποίο 
αποτελεί και το πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ των ειδϊν του Κεφαλαίου Β ωσ κάτωκι (ΑΔΑΜ εγκεκριμζνου 
αιτιματοσ: 21REQ008015271). 

10. Το αρικ. πρωτ.: 2832.3/74984/2020/9-11-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007618276) Φ.Ε.Σ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ 
Δ.Ε.Μ. 3

ου
  περί προμικειασ καταδυτικοφ και επιχειρθςιακοφ/τακτικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το 

οποίο αποτελεί και το πρωτογενζσ αίτθμα τθσ προμικειασ των ειδϊν του Κεφαλαίου Γ ωσ κάτωκι (ΑΔΑΜ 
εγκεκριμζνου αιτιματοσ: 21REQ008015198). 

11. Τθν αρικ. πρωτ.: 91472/2-9-2020 (Αρικ. Αποφ. 1670, ΑΔΑ:ΨΓΦΥ46ΜΤΛ-ΓΩΨ) Απόφαςθ Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων περί 
ζγκριςθσ ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2020, ςτθ ΣΑΕ 789/2 του ζργου «Ενίςχυςθ τθσ 
Εκνικισ Ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ-
Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ςυνόρων» με Κωδικό εναρίκμου: 
2020ΣΕ78920001.  
12. Τθν αρικ. 02/2021 (αρικ. πρωτ.: 2832.9/15640/2021/2-3-2021) Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 

(ΑΔΑΜ:21PROC008250999, ΑΔΑ:9Λ6Γ4653ΡΩ-6ΛΜ) (αρικμοί ςυςτιματοσ: 102581, 102582, 102583, 102584, 102585, 
102586, 102587, 102588, 102589, 102590) για τθν «Ρρομικεια ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του 
Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ», ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ εννζα εκατομμυρίων 
τριακοςίων δεκαπζντε χιλιάδων εκατόν ςαράντα ευρϊ #9.315.140,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων 
κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμισ. Συγκεκριμζνα, θ εν λόγω Διακιρυξθ αφορά ςτθν προμικεια των κάτωκι ειδϊν: α) Καταδυτικόσ και 
Επιχειρθςιακόσ/Τακτικόσ εξοπλιςμόσ τθσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κεφάλαιο Α, ςυςτθμικοί αρικμοί: 102581 και 102582), 
β) Ιματιςμόσ και Επιχειρθςιακόσ εξοπλιςμόσ για τθ κάλυψθ αναγκϊν ςτελεχϊν Κλιμακίων Ειδικϊν Αποςτολϊν 
(Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) (Κεφάλαιο Β, ςυςτθμικοί αρικμοί: 102583, 102584 και 102585), γ) Καταδυτικόσ και 
Επιχειρθςιακόσ/Τακτικόσ εξοπλιςμόσ τθσ Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κεφάλαιο Γ, ςυςτθμικοί αρικμοί: 102586 και 102587), 
δ) Σφγχρονα αλεξίςφαιρα γιλζκα μετά παρελκομζνων (Κεφάλαιο Δ, ςυςτθμικόσ αρικμόσ: 102588) και ε) Ιματιςμόσ 
πλθρωμάτων πλοίων & ςτελεχϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ςυςτθμικοί αρικμοί: 102589 και 102590). 
13. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.3/27807/2021/19-4-2021 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 περί 

τροποποίθςθσ όρου - παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν τθσ αρικ. 02/2021 
Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 (ΑΔΑΜ: 21PROC008505268, ΑΔΑ: 6ΤΨΝ4653ΡΩ-ΨΒΡ).  

14. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.3/35265/2021/19-5-2021 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

 περί: α) εκ νζου 
παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν τθσ αρικ. 02/2021 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ 
ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 και β) ςυμπλιρωςθσ - αποςαφινιςθσ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν κατϋ εφαρμογι του άρκρου 

102 του Ν.4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 42 του Ν.4782/2021 (Αϋ36) (ΑΔΑΜ: 21PROC008649075, 
ΑΔΑ: 6ΙΩΤ4653ΡΩ-ΙΕΙ). 
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15. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.3/90193/2021/9-12-2021 (ΑΔΑ:Ψ3ΛΨ4653ΡΩ-ΗΝ3) Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ 
ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
  περί αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν και ανάδειξθσ 

προςωρινϊν αναδόχων για τθν προμικεια επιμζρουσ ειδϊν του Κεφαλαίου Α, Μζρουσ Ι: «Επιχειρθςιακόσ 
Εξοπλιςμόσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» τθσ  αρικ. 02/2021 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 κακϊσ και 

ματαίωςθσ και επανάλθψθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για επιμζρουσ είδθ του Κεφαλαίου Α, Μζρουσ Ι αυτισ 
(ςυςτθμικόσ Αρικμόσ: 102581,1).  

16. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.3/94056/2021/23-12-2021 (ΑΔΑ:6ΙΔ64653ΡΩ-84) Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ 
ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
  περί αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν και ανάδειξθσ 

προςωρινϊν αναδόχων για τθν προμικεια επιμζρουσ ειδϊν του Κεφαλαίου Α, Μζρουσ ΙI: «Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ 
Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» τθσ αρικ. 02/2021 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 κακϊσ και ματαίωςθσ και 

επανάλθψθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για επιμζρουσ είδθ του Κεφαλαίου Α, Μζρουσ ΙΙ αυτισ (ςυςτθμικόσ 
Αρικμόσ: 102582,1).   

17. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.3/93967/2021/23-12-2021 (ΑΔΑ:9ΓΞ44653ΡΩ-Ξ0Μ) Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ 
ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
  περί αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ για τθν προμικεια ειδϊν του Κεφαλαίου Β, Μζρουσ Ι: 

«Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» τθσ αρικ. 02/2021 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2
ου

  και 
ματαίωςθσ και επανάλθψθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για το ςφνολο των ειδϊν του Κεφαλαίου Β, Μζρουσ Ι 
αυτισ (ςυςτθμικόσ Αρικμόσ: 102583,1). 

18. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.3/94033/2021/23-12-2021 (ΑΔΑ:9ΥΚΓ4653ΡΩ-ΑΩΜ) Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ 
ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
  περί αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν και ανάδειξθσ 

προςωρινϊν αναδόχων για τθν προμικεια επιμζρουσ ειδϊν του Κεφαλαίου Β, Μζρουσ ΙΙ: «Επιχειρθςιακόσ 
Εξοπλιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» τθσ αρικ. 02/2021 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 κακϊσ και ματαίωςθσ 

και επανάλθψθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για επιμζρουσ είδθ του Κεφαλαίου Β, Μζρουσ ΙΙ αυτισ (ςυςτθμικόσ 
Αρικμόσ: 102584).  

19. Τθν αρικ. πρωτ.: 2832.3/1500/2022/11-1-2022 (ΑΔΑ:6ΜΟΑ4653ΡΩ-ΨΛ7) Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ 
ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 περί αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν και ανάδειξθσ 

προςωρινϊν αναδόχων για τθν προμικεια ειδϊν του Κεφαλαίου Γ, Μζρουσ Ι: «Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ 
Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και Μζρουσ ΙΙ: «Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» τθσ  αρικ. 02/2021 Διακιρυξθσ 
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2

ου
 κακϊσ και ματαίωςθσ και επανάλθψθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για το είδοσ 4 

του Κεφαλαίου Γ, Μζρουσ Ι αυτισ (ςυςτθμικοί Αρικμοί: 102586 και 102587,1). 

20. Τα αρικ. πρωτ.: 2834.5/8995/2022/9-2-2022, 2834.5/8993/2022/9-2-2022 και 2834.5/10234/2022/14-2-
2022 Υπθρεςιακά Σθμειϊματα ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 4

ου
, με τα οποία διαβιβάςκθκαν τα τελικά τεφχθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

για τθν προμικεια των ειδϊν των Κεφαλαίων Α ζωσ Γ ωσ κάτωκι, ςυνοδευόμενα από αντίςτοιχεσ Εκκζςεισ Ελζγχου 
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Ζντυπα τεκμθρίωςθσ κόςτουσ κακϊσ και τα από 25-2-2022 και ϊρασ 16:16, 4-3-2022 
και ϊρασ 15:32 και 16-5-2022 και ϊρασ 13:39 μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Δϋ περί διόρκωςθσ 
τυπογραφικϊν λακϊν και αλλαγισ όρου παραγράφου 1.8.3 Επιχειρθςιακοφ Ιματιςμοφ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

21. Τθν αρικ. πρωτ.: 35111/4-4-2022 (ΑΔΑ:ΨΔ3Α46ΜΤΛ-51Υ) Απόφαςθ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων περί ζγκριςθσ ζνταξθσ ςτο 
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2022, ςτθ ΣΑΕ 789/2 του ζργου «Ενίςχυςθ τθσ Εκνικισ Ικανότθτασ μζςω 
τθσ προμικειασ ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτο 
πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ςυνόρων» με Κωδικό εναρίκμου: 2020ΣΕ78920001.  

22. Τθν τεκμαιρόμενθ διατφπωςθ Θετικισ Γνϊμθσ του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου/Γενικι 
Γραμματεία Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων 
Μετανάςτευςθσ και Εςωτερικϊν Υποκζςεων/Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων 
Μετανάςτευςθσ και Εςωτερικϊν Υποκζςεων για τθν ζγκριςθ του ςχεδίου τθσ Επαναλθπτικισ Διακιρυξθσ για τθ 
Δράςθ «Ενίςχυςθ τθσ Εκνικισ Ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του 
Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ςυνόρων» με κωδικό 
ΟΡΣ 5069035. Επιςθμαίνεται ότι το ςχζδιο τθσ Επαναλθπτικισ Διακιρυξθσ για τθν «Ρρομικεια ιματιςμοφ και 
εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ», υπεβλικθ ςτθν ανωτζρω Αρχι τθν 
14-7-2022 ωςτόςο λόγω άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ 20ιμερθσ προκεςμίασ για διατφπωςθ γνϊμθσ εκ μζρουσ τθσ 
αρχισ αυτισ, τεκμαίρεται ότι θ τελευταία ζχει παράςχει κετικι γνϊμθ επί του ςχεδίου αυτοφ, κατά τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 8  παρ. 4 περ. β. του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Εκνικϊν Ρρογραμμάτων Ταμείου Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εςωτερικισ Αςφάλειασ (ΤΕΑ/ISF) για τθν προγραμματικι περίοδο 
2014-2020 (ΦΕΚ τ. Β’ 5772/29-12-2020). 
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Ρ ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε ι  

 
1. Επαναλθπτικό, θλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνιςμό, διεκνοφσ ςυμμετοχισ, με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, με ςφραγιςμζνεσ 

προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν «Ρρομικεια ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα 

ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ», ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ 

ενόσ εκατομμυρίου τετρακοςίων δφο χιλιάδων επτακοςίων εβδομιντα ευρϊ #1.402.770,00€# 

(ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων κρατιςεων). Συγκεκριμζνα θ εν λόγω προμικεια αφορά ςτα 

κάτωκι είδθ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Καταδυτικόσ και Επιχειρθςιακόσ/Τακτικόσ εξοπλιςμόσ τθσ Μονάδασ Υποβρυχίων 
Αποςτολϊν (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), προχπολογιςκείςασ αξίασ τριακοςίων ογδόντα τριϊν χιλιάδων 
τριακοςίων ευρϊ #383.300,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων κρατιςεων), όπωσ 
επιμερίηεται κατωτζρω: 

ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., προχπολογιςκείςασ αξίασ τριακοςίων 
ςαράντα μίασ χιλιάδων τριακοςίων ευρϊ #341.300,00€# - Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 171210 

ΕΙΔΟΣ 01:   Κομπρεςζρ Ρλιρωςθσ Φιαλϊν με παρελκόμενα  

ΕΙΔΟΣ 02:   Σφςτθμα Επικοινωνίασ Δυτϊν – Επιφανείασ με παρελκόμενα  

ΕΙΔΟΣ 03:   Ράνελ Αερίων 

ΕΙΔΟΣ 04:  Αναλυτισ Μειγμάτων Αερίων  

ΕΙΔΟΣ 05:   Εξοπλιςμόσ Αναρρίχθςθσ – Καταρρίχθςθσ  

ΕΙΔΟΣ 06:  Κοντάρια Νθοψιϊν με παρελκόμενα 

ΕΙΔΟΣ 07:  Εξοπλιςμόσ Τακτικϊν Επιχειριςεων  

ΜΕΟΣ IΙ: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προχπολογιςκείςασ αξίασ ςαράντα δφο 
χιλιάδων ευρϊ #42.000,00€# - Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 171210 

ΕΙΔΟΣ 01: Ρζδιλα Εξόδου Ακτισ 

ΕΙΔΟΣ 02: Αρβφλεσ Υγροφ Τφπου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ιματιςμόσ και Επιχειρθςιακόσ εξοπλιςμόσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν ςτελεχϊν Κλιμακίων 
Ειδικϊν Αποςτολϊν (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), προχπολογιςκείςασ αξίασ ενόσ εκατομμυρίου δεκατριϊν 
χιλιάδων τετρακοςίων εβδομιντα ευρϊ #1.013.470,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων 
κρατιςεων), όπωσ επιμερίηεται κατωτζρω: 

ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προχπολογιςκείςασ αξίασ τριακοςίων 
ενενιντα χιλιάδων διακοςίων εβδομιντα ευρϊ #390.270,00€# - Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 171211 

ΕΙΔΟΣ 1.1 Καπζλο (τηόκεχ)  

ΕΙΔΟΣ 1.2 Χιτϊνιο Ραραλλαγισ 

ΕΙΔΟΣ 1.3 Ραντελόνι Ραραλλαγισ  

ΕΙΔΟΣ 1.4 Επιγονατίδεσ Ραντελονιοφ  

ΕΙΔΟΣ 1.5 Τηάκετ Αδιάβροχο  
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ΕΙΔΟΣ 1.6 Ραντελόνι Αδιάβροχο  

ΕΙΔΟΣ 1.7 Γάντια Τακτικά 

ΕΙΔΟΣ 1.8 Σκοφφοσ  

ΕΙΔΟΣ 1.9 Κοντομάνικα Μπλουηάκια  

ΕΙΔΟΣ 1.10 Μπλοφηα «Αλεξίςφαιρου» 

ΕΙΔΟΣ 1.11 Αρβφλεσ Τακτικζσ 

ΕΙΔΟΣ 1.12 Ολόςωμθ Στεγανι Στολι  

ΜΕΟΣ ΙI: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προχπολογιςκείςασ αξίασ εξακοςίων 
είκοςι τριϊν χιλιάδων διακοςίων ευρϊ #623.200,00€# - Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 171211 

ΕΙΔΟΣ 2.1 Φορζασ Αντιβαλλιςτικϊν Ρλακϊν με ελαφριά Θωράκιςθ και 
παρελκόμενα   

ΕΙΔΟΣ 2.2 Αντιβαλλιςτικζσ Ρλάκεσ                                             

ΕΙΔΟΣ 2.3 Βαλλιςτικό Κράνοσ Επιπζδου «ΙΙΙΑ» 

ΕΙΔΟΣ 2.4 Σωςίβιο Φορζα  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Επιχειρθςιακόσ εξοπλιςμόσ τθσ Υπθρεςίασ Συνδζςμων - Διαςωςτϊν (Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), 
προχπολογιςκείςασ αξίασ ζξι χιλιάδων ευρϊ #6.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων 
κρατιςεων) - Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 171212 

ΕΙΔΟΣ 01 Κράνοσ Ρροςταςίασ Ζρευνασ και Διάςωςθσ 

2. Επιςθμαίνεται ότι, θ ανακζτουςα αρχι ςτο ςτάδιο κατακφρωςθσ, με τθν απόφαςι τθσ μπορεί να 

κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, με 

αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) 

τθσ ποςότθτασ αγακϊν που αναφζρεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν θλεκτρονικά προςφορά είτε για το ςφνολο των 

υπό προμικεια Ειδϊν είτε τμθματικά για τα επιμζρουσ Είδθ, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα ΣΤ’ (Ρίνακεσ Τιμϊν) τθσ παροφςασ. 

Ειδικότερα, θ δυνατότθτα τμθματικισ υποβολισ για τα επιμζρουσ Είδθ των Κεφαλαίων Α και Β 

κακορίηεται ωσ ακολοφκωσ: 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Καταδυτικόσ και Επιχειρθςιακόσ / Τακτικόσ εξοπλιςμόσ τθσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., είτε για το ςφνολο των υπό 

προμικεια ειδϊν του εν λόγω Μζρουσ είτε τμθματικά για οποιοδιποτε είδοσ [για το ςφνολο των 
τεμαχίων ανά είδοσ (Είδθ με α/α 01 ζωσ 07)]. 

 ΜΕΟΣ IΙ: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Μ.Υ.Α. /Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είτε και για τα δφο (02) είδθ του εν 
λόγω Μζρουσ είτε τμθματικά για κακζνα εξ αυτϊν. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ιματιςμόσ και Επιχειρθςιακόσ εξοπλιςμόσ για τθ κάλυψθ αναγκϊν ςτελεχϊν 
Κλιμακίων Ειδικϊν Αποςτολϊν (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), 
 ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια 

ειδϊν του εν λόγω Μζρουσ είτε και για επιμζρουσ είδθ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ 
απαιτιςεισ: 
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(i) Ρροςφορζσ για τα υλικά που περιγράφονται ςτα είδθ με α/α 1.2 – 1.3 – 1.4 κα πρζπει να 
ςυμπεριλαμβάνουν και τα τρία είδθ, για το ςφνολο των επιμζρουσ υλικϊν κάκε είδουσ. 

(ii) Ρροςφορζσ για τα υλικά που περιγράφονται ςτα είδθ με α/α 1.5 – 1.6 κα πρζπει να 
ςυμπεριλαμβάνουν και τα δφο είδθ, για το ςφνολο των επιμζρουσ υλικϊν κάκε είδουσ. 

 ΜΕΟΣ ΙI: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείσ κα πρζπει ςτθν προςφορά τουσ να ςυμπεριλαμβάνουν και τα τζςςερα είδθ, 
για το ςφνολο των επιμζρουσ υλικϊν κάκε είδουσ του εν λόγω Μζρουσ.  

4. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ προχπολογιςκείςασ αξίασ ενόσ εκατομμυρίου τετρακοςίων δφο χιλιάδων επτακοςίων 
εβδομιντα ευρϊ #1.402.770,00€# χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2020, ΣΑΕ 789/2 (Κωδικόσ εναρίκμου: 2020ΣΕ78920001) ςφμφωνα με τθν αρικ. 
πρωτ.: 91472/2-9-2020 (ΑΔΑ:ΨΓΦΥ46ΜΤΛ-ΓΩΨ) Απόφαςθ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων περί ζγκριςθσ 
ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθ Δράςθ «Ενίςχυςθ τθσ Εκνικισ Ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ 
ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτο πλαίςιο τθσ 
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ςυνόρων», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον Ειδικό Στόχο 2 «Σφνορα» και ςτον 
Εκνικό Στόχο 6 «Εκνικι Ικανότθτα» του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-
2020» με Κωδικό ΟΡΣ 5069035 βάςει τθσ αρικ. πρωτ.: 1640/Φ.35/25-8-2020 (ΑΔΑ:9ΚΡ346ΜΔΨΟ-Φ6Χ) 
Συμφωνίασ Επιδότθςθσ Δράςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων του 
Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και του Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ και άλλων πόρων 
(Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ.), και ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ και εκνικοφσ 
πόρουσ. 

5. Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 

του ςυςτιματοσ, φςτερα από προκεςμία τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν θμερομθνία 

θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

Τ Ο Ρ Ο Σ  -  Χ  Ο Ν Ο Σ  Υ Ρ Ο Β Ο Λ Θ Σ  Ρ  Ο Σ Φ Ο  Ω Ν  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ  ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ  
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ 

ΡΥΛΘ ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

ΕΝΑΞΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

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

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

 

 

 

02-09-2022 

03-09-2022 

και ϊρα 09:00  

06-10-2022 

και ϊρα 15:00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν: 12-10-2022 και ϊρα 11:00 

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

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται κακ’ οιονδιποτε άλλο τρόπο 

πζραν του περιγραφόμενου ςτθν παροφςα κα κεωροφνται απαράδεκτεσ και δεν κα εξετάηονται. 

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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άρκρο 37 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτό ιςχφει και ςτο άρκρο 10 τθσ ΥΑ 61233/8-6-2021 (Β’ 2453) 
«υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ  Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» (εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ για Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ»). 

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

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

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ1, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 

με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

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

ςυμβάςεων.3 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 

δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 

με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 

Ζνωςθσ.4 

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

Στο διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

προςωρινϊν ςυμπράξεων. Οι εν λόγω ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 

μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποχρεοφται να πράξει 

τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ 

μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 5 (ια) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου, και για όςο χρονικό 
διάςτθμα θ διάταξθ αυτι παραμζνει ςε ιςχφ,  που δθμοςιεφκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ 8 Απριλίου 2022 (τεφχοσ L 111) : «Απαγορεφεται θ ανάκεςθ ι θ ςυνζχιςθ τθσ 
εκτζλεςθσ οποιαςδιποτε δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που εμπίπτει ςτο πεδίο 
εφαρμογισ των οδθγιϊν για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, κακϊσ και του άρκρου 10 παράγραφοι 1 και 3, 
παράγραφοσ 6 ςτοιχεία α) ζωσ ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρκρων 11, 12, 13 και 14 τθσ οδθγίασ 
2014/23/ΕΕ, των άρκρων 7 και 8, του άρκρου 10 ςτοιχεία β) ζωσ ςτ) και θ) ζωσ ι) τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ, 
του άρκρου 18, του άρκρου 21 ςτοιχεία β) ζωσ ε), και η) ζωσ κ) και των άρκρων 29 και 30 τθσ οδθγίασ 
2014/25/ΕΕ, κακϊσ και του άρκρου 13 ςτοιχεία α) ζωσ δ), ςτ) ζωσ θ) και ι) τθσ οδθγίασ 2009/81/ΕΚ, ςε ι 
με:  

                                                           
1 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
2 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 και 

7. 
3 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν 

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

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

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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α) ϊςο υπικοο ι φυςικό ι νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι φορζα που ζχει τθν ζδρα του ςτθ ωςία 

β) νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι φορζα του οποίου τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ κατζχει άμεςα ι ζμμεςα 
ςε ποςοςτό άνω του 50 % οντότθτα αναφερόμενθ ςτο ςτοιχείο α) τθσ παροφςασ παραγράφου ι  

γ) φυςικό ι νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι φορζα που ενεργεί εξ ονόματοσ ι κατ’ εντολι οντότθτασ 
αναφερόμενθσ ςτο ςτοιχείο α) ι β) τθσ παροφςασ παραγράφου, ςυμπεριλαμβανομζνων, όταν 
αντιςτοιχοφν ςε περιςςότερο από το 10 % τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, των υπεργολάβων, προμθκευτϊν ι 
οντοτιτων ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται κατά τθν ζννοια των οδθγιϊν για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. 
Κατά ςυνζπεια, οικονομικοί φορείσ οι οποίοι εμπίπτουν ςτθν ανωτζρω απαγόρευςθ, δεν δικαιοφνται 

να ςυμμετζχουν ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία, και τυχόν ςυμμετοχι τουσ ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ τθσ 

προςφοράσ τουσ, εξ’ αυτοφ του λόγου. 

7. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) 

απαιτείται να διακζτουν προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από 

αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, 

ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., ςφμφωνα με 

τθν περ. β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό ιςχφει, και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 

τθσ αρικ. 64233/2021 (Β’ 2453) Κοινισ Απόφαςθσ Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων-Επικρατείασ περί 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν. 

8. Ο οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ενδιαφζρεται να ςυμμετάςχει ςε πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τθ 

χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., υποβάλλει ςχετικό αίτθμα μζςω αυτισ 

ςυμπλθρϊνοντασ τθν αναρτθμζνθ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. φόρμα – ζντυπο ςυλλογισ ςτοιχείων εκπαιδευομζνων 

(ςε μορφι word ι .pdf). Τονίηεται ότι, επιπλζον τθσ φόρμασ – εντφπου που κα αποςτζλλει, κα αναγράφει 

ςτο αίτθμα του εάν θ ζδρα τθσ εταιρείασ βρίςκεται εντόσ ι εκτόσ Ακθνϊν, διότι για τισ εταιρείεσ εκτόσ 

Ακθνϊν θ εκπαίδευςθ πραγματοποιείται μζςω skype, γεγονόσ που απαιτεί ιδιαίτερο χειριςμό. Τονίηεται 

ότι ο μζγιςτοσ αρικμόσ εκπαιδευομζνων ανά εταιρεία είναι τα δφο (02) άτομα. 

Δεδομζνου ότι θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να διεξαχκεί το νωρίτερο δζκα (10) θμζρεσ και το αργότερο ζξι 

(06) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, παρακαλοφμε όπωσ 

ςχετικά αιτιματα περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία μασ το αργότερο ζωσ 21-09-2022. Επιςθμαίνεται ότι τυχόν 

κακυςτζρθςθ υποβολισ αιτιματοσ εκπαίδευςθσ πρόκειται να επιφζρει περαιτζρω κακυςτζρθςθ ςτθ 

διεξαγωγι τθσ εκπαίδευςθσ των ενδιαφερομζνων με ςυνεπαγόμενθ ενδεχομζνωσ τθν μθ ορκι τιρθςθ 

των διαδικαςιϊν υποβολισ προςφορϊν για τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό.   

9. Ρλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και 

Εποπτείασ Αποκθκϊν του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, 

Ρειραιάσ, 4οσ όροφοσ, τθλ. 213-137-4210/1081) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν εγκαίρωσ ζωσ είκοςι (20) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν (ιτοι ζωσ 16-09-2022) από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ πρόςκετεσ 

πλθροφορίεσ, ςχετικζσ µε τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό, κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτα άρκρα 

60 και 67 του Ν. 4412/2016. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν-διευκρινίςεων 

υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ 

(Ρρομθκευτζσ). Το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων κα πρζπει απαραιτιτωσ να είναι 

θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται είτε εκτόσ των 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ανωτζρω προκεςμιϊν, είτε με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάηονται. 

Σθμειϊνεται ότι τόςο ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ, όςο και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 

μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 37 του Ν.4412/2016 ( Α’ 147).  

10. Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αποτελοφν τα κατωτζρω Ραραρτιματα Αϋ ζωσ ΣΤϋ: 

 

 

 

 

 

11. Θ παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 και ιδίωσ 

ςτο άρκρο 106. 

12. Θ ςφμβαςθ υπόκειται ςε προςυμβατικό ζλεγχο νομιμότθτασ από αρμόδιο Κλιμάκιο του 

Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 324 του ν.4700/2020 (Α’ 127), κακϊσ θ 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςυνιςτά επαναλθπτικι διαδικαςία τθσ αρικ. 02/2021 

Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερζβαινε τα ιςχφοντα όρια 

για ςυμβάςεισ που ςυγχρθματοδοτοφνται από ενωςιακοφσ πόρουσ. 

13. Θ Ρροκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αποςταλεί με θλεκτρονικά μζςα ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων 

Εκδόςεων τθσ Ε.Ε. και εν ςυνεχεία κα καταχωρθκοφν τόςο θ Ρροκιρυξθ όςο και θ Διακιρυξθ ςτο Κεντρικό 

Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). Επιπλζον, θ Διακιρυξθ και θ περίλθψθ αυτισ 

κα καταχωρθκοφν ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και κα αναρτθκοφν ςτο 

διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. 

(www.ynanp.gr). Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. κακϊσ και ςτο 

Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 

 
 

   ΙΩΑΝΝΘΣ ΡΛΑΚΙΩΤΑΚΘΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ ΘΤΑ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ’ ΡΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ 

 

 

http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΕΤΑΙ: 
Θ αρικ. 14/2022 επαναλθπτικι διακιρυξθ με τα αναφερόμενα ςτθν Απόφαςθ Ραραρτιματα Αϋ - ΣΤϋ. 
 
ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΘΣ: 
Ι. ΑΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ: 
ΡΟΕΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΘ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΘΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΘΣ) 
ΙΙ. ΑΡΟ∆ΕΚΤΘΣ ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ: 
      ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ/ ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ   
      ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΖΝΤΑΞΘΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΡΟΩΝ  
      (ΜΕΣΩ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Ο.Θ.Ε.) 
ΙΙΙ. EΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ : 
1. Γρ. κ. Υπουργοφ   
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
3. Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
4. Γρ. κ. Δ.Κ.Α’  
5. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ. 
6. ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1

ο
 - 4

ο
 

7.  Υ.Ο.Θ.Ε.   
8. Δ.ΕΡΙΧ. Γϋ 
9. Δ.Ε.Μ. Γϋ 
10. ΔΙ.ΡΟ.Ρ. Βϋ 
11. Δ.Ο.Δ 
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ΔΙΑΚΘΥΞΘ 14/2022 
ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΟΥ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ  
ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ (ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ) 

 

για τθν «Ρρομικεια ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του  
Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ», 

 ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ενόσ εκατομμυρίου τετρακοςίων  
δφο χιλιάδων επτακοςίων εβδομιντα ευρϊ #1.402.770,00€#  

(ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων κρατιςεων), 

Συςτθμικοί Αρικμοί: 171210, 171211 και 171212  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 
 

Τίτλοσ Ρρομικειασ: Ρρομικεια ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ 
Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (εφεξισ «Ρρομικεια») 

Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι Διεφκυνςθ 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ 
Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν 

Υπό προμικεια είδθ:   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Καταδυτικόσ και Επιχειρθςιακόσ/Τακτικόσ 
εξοπλιςμόσ τθσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

        ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Μ.Υ.Α. /Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 
        ΜΕΟΣ IΙ: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Μ.Υ.Α./ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ιματιςμόσ και Επιχειρθςιακόσ εξοπλιςμόσ για τθν 
κάλυψθ αναγκϊν ςτελεχϊν Κλιμακίων Ειδικϊν Αποςτολϊν 
(Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 

         ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  
         ΜΕΟΣ ΙI: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
         

Κωδικόσ κατά CPV: Σφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτουσ επιμζρουσ Ρίνακεσ ςτο 

Ραράρτθμα ΣΤ’ (Ρίνακεσ Τιμϊν) τθσ παροφςασ 

Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται τα 
υπό προμικεια είδθ ανά Κεφάλαιο: 

(Επιςπεφδουςα Υπθρεςία) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α και B:  

Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Αρχθγείο 
Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ / Κλάδοσ Αςφάλειασ 
και Αςτυνόμευςθσ / Διεφκυνςθ Επιχειριςεων 

 (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΡΙΧ.) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  

Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Αρχθγείο 
Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ / Κλάδοσ Αςφάλειασ 
και Αςτυνόμευςθσ/Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Μζςων 
(Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ.) 
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Είδοσ Διαδικαςίασ: Επαναλθπτικόσ Θλεκτρονικόσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ Διεκνοφσ 
Συμμετοχισ 

Κριτιριο Ανάκεςθσ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) 

Ρροχπολογιςμόσ: 
(ςυμπεριλαμβανομζνων  Φ.Ρ.Α. και 
νομίμων κρατιςεων) 

 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ζνα 
εκατομμφριο τετρακόςιεσ δφο χιλιάδεσ επτακόςια εβδομιντα ευρϊ 
#1.402.770,00€#  

(ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων κρατιςεων), και 
αναλφεται ανά Κεφάλαιο και Μζροσ ειδϊν ωσ ακολοφκωσ:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Τριακόςιεσ ογδόντα τρεισ χιλιάδεσ τριακόςια ευρϊ 
#383.300,00€#  

ΜΕΟΣ I: Τριακόςιεσ ςαράντα μία χιλιάδεσ τριακόςια ευρϊ 
#341.300,00€#  

ΜΕΟΣ IΙ: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 
ςαράντα δφο χιλιάδεσ ευρϊ #42.000,00€#  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ζνα εκατομμφριο δεκατρείσ χιλιάδεσ τετρακοςία 
εβδομιντα ευρϊ #1.013.470,00€#  

ΜΕΟΣ I: Τριακόςια ενενιντα χιλιάδεσ διακόςια εβδομιντα 
ευρϊ #390.270,00€#  

ΜΕΟΣ ΙI: Εξακόςιεσ είκοςι τρεισ χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ 
#623.200,00€#  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Ζξι χιλιάδεσ ευρϊ #6.000,00€#  

Στο Ραράρτθμα ΣΤ’ (Ρίνακεσ Τιμϊν) τθσ παροφςθσ παρατίκενται 
αναλυτικά οι τιμζσ ανά είδοσ (και υποείδοσ, όπου υφίςταται) των 
ανωτζρω Μερϊν και Κεφαλαίων.  

Χρθματοδότθςθ: Θ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2020, ΣΑΕ 789/2 (Κωδικόσ εναρίκμου: 
2020ΣΕ78920001) και ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ 
Αςφάλειασ και εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ 
Ρρογράμματοσ «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020».  

Κρατιςεισ : 

(επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ) 

Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ εξισ κρατιςεισ:   
α)* 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων, (άρκρο 4 Ν.4013/2011, όπωσ ιςχφει. Θ κράτθςθ αυτι 
καταβάλλεται κανονικά μζχρι καταργιςεϊσ τθσ βάςει διατάξεων ν. 
4912/2022 ) 5 

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

*Οι ωσ άνω κρατιςεισ *(α) - (β)] υπόκεινται περαιτζρω ςε 

                                                           
5  Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
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παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) ςφμφωνα με τα άρκρα 12 
και 13 του Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ν. 
4169/1961.  

γ)**0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του Ο.Ρ.Σ. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα 
αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/20166 

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

Ραρακράτθςθ Φόρου : 

(επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ) 

ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) ι/και ποςοςτό οκτϊ τοισ εκατό 
(8%) επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ *  
* Αναλόγωσ αν πρόκειται για προμικεια αγακοφ ι παροχι υπθρεςίασ. Σε 

περίπτωςθ προμικειασ από Ζλλθνα αντιπρόςωπο οίκο του εξωτερικοφ, το 
ποςοςτό τθσ ανωτζρω παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ για τα ποςά τθσ 
αμοιβισ του ανζρχεται ςτο 15% (Ν.1882/90 - ΦΕΚ 43/90). 

Φ.Ρ.Α.: 
Κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο Ν. 2859/2000 (Αϋ 248), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, και ιδίωσ ςτα άρκρα 21 και 27 αυτοφ. 

* Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ του Φ.Ρ.Α. κα γίνεται ανάλογθ 
αναπροςαρμογι τθσ αμοιβισ του αναδόχου.  

Τόποσ Ραράδοςθσ:   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Εγκαταςτάςεισ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (Αγ. Κοςμάσ) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Εγκαταςτάςεισ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (Κεντρικόσ 
Λιμζνασ Ρειραιά) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Εγκαταςτάςεισ Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (112 ΡΜ 
Ελευςίνα) 

*κωδικόσ NUTS: EL 30 (Αττικι)+  

Χρόνοσ παράδοςθσ:  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Τζςςερισ (04) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ 
θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ρζντε (05) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ 
θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Ζξι (06) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτα αντίςτοιχα τεφχθ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν ςτο Ραράρτθμα Δϋ. 

Θμερομθνία Διακιρυξθσ:  29-08-2022 

Θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ 
ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ 

29-08-2022 

                                                           
6 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ 

άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 
6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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Ε.Ε.: 

Θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ 
ςτθ διαδικτυακι πφλθ του ΕΣΘΔΘΣ:  

02-09-2022 

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

16-09-2022 

Θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ 
προςφορϊν: 

03-09-2022 και ϊρα 09:00 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα 
υποβολισ προςφορϊν: 

06-10-2022 και ϊρα 15:00 

Τόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν:  Διαδικτυακι πφλθ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. www.promitheus.gov.gr 

Α/Α Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ 171210: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:  
ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 
ΜΕΟΣ IΙ: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

171211: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:  
ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  
ΜΕΟΣ ΙI: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

171212:  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν (διενζργεια διαγωνιςμοφ): 

12-10-2022 και ϊρα 11:00 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι 
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν 
και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν 
Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου 
(Α.Φ.Μ.) 

997881842 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ7 1041.0000000000.0001 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2 (Εντόσ Λιμζνα Ρειραιά) 

Ρόλθ Ρειραιάσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 185 10 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL307 (Ρειραιάσ)  

Τθλζφωνο 213 137 4210/1081 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dipea.b@yna.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αντιπλοίαρχοσ Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΑΚΟΣ Ραναγιϊτθσ 

Σθμαιοφόροσ Λ.Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ Αικατερίνθ  

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

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Υπουργείο αποτελεί «κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» και ανικει ςτθν Γενικι 
Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Δθμόςια τάξθ και Αςφάλεια, θ Ναυτιλία.  

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 

μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Ρρομικειεσ 

και Υπθρεςίεσ (εφεξισ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 

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

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

δ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του Ν. 4412/16, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ            

                                                           
7  Άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ παροφςα ςφμβαςθ, προχπολογιςκείςασ αξίασ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ενόσ εκατομμυρίου 
τετρακοςίων δφο χιλιάδων επτακοςίων εβδομιντα ευρϊ #1.402.770,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και 
νομίμων κρατιςεων),  χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2020, 
ΣΑΕ 789/2 (Κωδικόσ εναρίκμου: 2020ΣΕ78920001) ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ. 91472/2-9-2020 
(ΑΔΑ:ΨΓΦΥ46ΜΤΛ-ΓΩΨ) Απόφαςθ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./ 
Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων.  

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθ Δράςθ «Ενίςχυςθ τθσ Εκνικισ Ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ ιματιςμοφ και 
εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ των ςυνόρων», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον Ειδικό Στόχο 2 «Σφνορα» και ςτον Εκνικό Στόχο 6 «Εκνικι 
Ικανότθτα» του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020» με Κωδικό ΟΡΣ 5069035 
βάςει τθσ αρικ. πρωτ.: 1640/Φ.35/25-8-2020 (ΑΔΑ:9ΚΡ346ΜΔΨΟ-Φ6Χ) Συμφωνίασ Επιδότθςθσ Δράςθσ τθσ 
Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και 
Ζνταξθσ και του Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ.), και 
ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ και εκνικοφσ πόρουσ. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ επαναλθπτικισ διακιρυξθσ αποτελεί θ προμικεια ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα 
ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ», ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ςφμβαςθσ ενόσ 
εκατομμυρίου τετρακοςίων δφο χιλιάδων επτακοςίων εβδομιντα ευρϊ #1.402.770,00€# 
(ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων κρατιςεων), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. Ειδικότερα, θ εν λόγω προμικεια περιλαμβάνει: 

α. Ρρομικεια ιματιςμοφ και εξειδικευμζνου καταδυτικοφ εξοπλιςμοφ και υλικϊν ζρευνασ και διάςωςθσ 
για τα ςτελζχθ τθσ Μονάδασ Υποβρυχίων Αποςτολϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω 
Μονάδα ζχει ωσ βαςικι επιχειρθςιακι αποςτολι, μεταξφ άλλων, τθν παροχι ςυνδρομισ ςε περιςτατικά 
ζρευνασ και διάςωςθσ ςτο καλάςςιο χϊρο ευκφνθσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ- Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, αλλά και 
τθ ςτοχευμζνθ ςυμμετοχι των ςτελεχϊν τθσ ςε λοιπζσ διενεργοφμενεσ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο τθσ επιτιρθςθσ 
των καλαςςίων ςυνόρων, κατά τισ οποίεσ απαιτείται θ εκτζλεςθ εξειδικευμζνων καταδυτικϊν δραςτθριοτιτων. 

β. Ρρομικεια ιματιςμοφ και εξειδικευμζνου εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ των Κλιμακίων Ειδικϊν 
Αποςτολϊν Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., βαςικι αποςτολι των οποίων είναι θ εφαρμογι προλθπτικϊν μζτρων προσ αποτροπι 
ςοβαρϊν απειλϊν κατά τθσ αςφαλοφσ ναυςιπλοΐασ, θ καταςτολι των κάκε είδουσ ζκνομων ενεργειϊν ςτο 
καλάςςιο χϊρο ευκφνθσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κακϊσ και θ παροχι ςυνδρομισ ςτα πλωτά επιχειρθςιακά μζςα Λ.Σ. 
κατά τθ διενζργεια νθοψιϊν, ελζγχων παράνομθσ διακίνθςθσ ανκρϊπων, και άλλων ςυναφϊν δραςτθριοτιτων. 

γ. Ρρομικεια εξειδικευμζνου εξοπλιςμοφ για τθν Υπθρεςία Συνδζςμων - Διαςωςτϊν Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., θ 
οποία ζχει ωσ βαςικό επιχειρθςιακό ζργο, ςφμφωνα με το νομικό πλαίςιο που τθ διζπει, τθν ζρευνα και 
διάςωςθ ςε όλο το εφροσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, μζςω των Ε/Ρ SUPER PUMA τθσ Ρολεμικισ Αεροπορίασ, με 
τα κατάλλθλα εκπαιδευμζνα ςτελζχθ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., ωσ απαραίτθτα μζλθ πλθρϊματοσ αυτϊν. 

Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ζνα εκατομμφριο τετρακόςιεσ δφο χιλιάδεσ 
επτακόςια εβδομιντα ευρϊ #1.402.770,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων κρατιςεων) και 
αναλφεται ανά Κεφάλαιο και Μζροσ ειδϊν ωσ ακολοφκωσ:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Τριακόςιεσ ογδόντα τρεισ χιλιάδεσ τριακόςια ευρϊ #383.300,00€#  

ΜΕΟΣ I: Τριακόςιεσ ςαράντα μία χιλιάδεσ τριακόςια ευρϊ #341.300,00€#  

ΜΕΟΣ IΙ: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ςαράντα δφο χιλιάδεσ ευρϊ #42.000,00€#  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ζνα εκατομμφριο δεκατρείσ χιλιάδεσ τετρακοςία εβδομιντα ευρϊ #1.013.470,00€#  

ΜΕΟΣ I: Τριακόςια ενενιντα χιλιάδεσ διακόςια εβδομιντα ευρϊ #390.270,00€#  
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ΜΕΟΣ ΙI: Εξακόςιεσ είκοςι τρεισ χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ #623.200,00€#  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Ζξι χιλιάδεσ ευρϊ #6.000,00€#  

Στο Ραράρτθμα ΣΤ’ (Ρίνακεσ Τιμϊν) τθσ παροφςθσ παρατίκενται αναλυτικά οι τιμζσ ανά είδοσ (και υποείδοσ, 
όπου υφίςταται) των ανωτζρω Μερϊν και Κεφαλαίων. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) 
όπωσ αποτυπϊνονται αναλυτικά ςτουσ επιμζρουσ Ρίνακεσ ςτο Ραράρτθμα ΣΤ’ (Ρίνακεσ Τιμϊν) τθσ παροφςασ. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν είτε τμθματικά για τα επιμζρουσ είδθ, 
όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα ΣΤ’ 
(Ρίνακεσ Τιμϊν) τθσ παροφςασ.  

Ειδικότερα, θ δυνατότθτα τμθματικισ υποβολισ για τα επιμζρουσ Είδθ των Κεφαλαίων Α και Β κακορίηεται ωσ 

ακολοφκωσ: 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Καταδυτικόσ και Επιχειρθςιακόσ / Τακτικόσ εξοπλιςμόσ τθσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
 ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Μ.Υ.Α./ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια 

ειδϊν του εν λόγω Μζρουσ είτε τμθματικά για οποιοδιποτε είδοσ [για το ςφνολο των τεμαχίων ανά 
είδοσ (Είδθ με α/α 01 ζωσ 07)]. 

 ΜΕΟΣ IΙ: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Μ.Υ.Α. /Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είτε και για τα δφο (02) είδθ του εν λόγω 
Μζρουσ είτε τμθματικά για κακζνα εξ αυτϊν. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ιματιςμόσ και Επιχειρθςιακόσ εξοπλιςμόσ για τθ κάλυψθ αναγκϊν ςτελεχϊν Κλιμακίων 
Ειδικϊν Αποςτολϊν (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), 
 ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν 

του εν λόγω Μζρουσ είτε και για επιμζρουσ είδθ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 
(i) Ρροςφορζσ για τα υλικά που περιγράφονται ςτα είδθ με α/α 1.2 – 1.3 – 1.4 κα πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνουν και τα τρία είδθ, για το ςφνολο των επιμζρουσ υλικϊν κάκε είδουσ. 
(ii) Ρροςφορζσ για τα υλικά που περιγράφονται ςτα είδθ με α/α 1.5 – 1.6 κα πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνουν και τα δφο είδθ, για το ςφνολο των επιμζρουσ υλικϊν κάκε είδουσ. 
 ΜΕΟΣ ΙI: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείσ κα πρζπει ςτθν προςφορά τουσ να ςυμπεριλαμβάνουν και τα τζςςερα είδθ, για το ςφνολο των 
επιμζρουσ υλικϊν κάκε είδουσ του εν λόγω Μζρουσ.  

Επιςθμαίνεται ότι θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ 
οργάνου, μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα από αυτιν 
που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Συγκεκριμζνα, θ ςφμβαςθ μπορεί να 
κατακυρωκεί για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ ποςότθτασ 
αγακϊν που αναφζρεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ.8 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι θ παράδοςθ του φυςικοφ αντικειμζνου ορίηεται αναλυτικά ςτα αντίςτοιχα τεφχθ 
των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςτο Ραράρτθμα Δϋ τθσ παροφςασ και παρατίκεται ςυνοπτικά ανά Κεφάλαιο ειδϊν 
κατωτζρω:  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Τζςςερισ (04) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ρζντε (05) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Ζξι (06) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  

                                                           
8 Βλ. άρκρο 105 παρ. 1 , εδ. 2-3 του ν. 4412/2016. 
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Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και αναφζρονται αναλυτικά παραπάνω ςτθν απόφαςθ 
Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ περί διακιρυξθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, και ςτθν οποία 
επιςυνάπτονται οι παρόντεσ όροι τθσ διακιρυξθσ. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν (υποβολισ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), φςτερα από προκεςμία 
τουλάχιςτον τριάντα πζντε (35) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 27 του Ν. 
4412/2016, είναι θ 06-10-2022 και ϊρα 15:00.  
Θ διαδικαςία (αποςφράγιςθ προςφορϊν) κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμόςιων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του Ο.Ρ.Σ. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (Διαδικτυακι Ρφλθ 
www.promitheus.gov.gr), τθν 12-10-2022, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00, ςτθν αίκουςα 318 (3οσ όροφοσ) του 
κεντρικοφ κτιρίου του Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1- Ε2 
εντόσ Λιμζνα Ρειραιά.  

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα αποςταλεί με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ τθν 29-08-2022 ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ *Αρικ. προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: 2022/S 169-476212]. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  
Το πλιρεσ κείμενο τόςο τθσ προαναφερκείςασ Ρροκιρυξθσ όςο και τθσ παροφςασ επαναλθπτικισ Διακιρυξθσ 

καταχωροφνται ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). Επιπλζον, θ Διακιρυξθ 

και θ περίλθψθ αυτισ  κα καταχωρθκοφν ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται ακόμθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ζλαβε Συςτθμικοφσ Αρικμοφσ: 171210, 171211 και 171212. 

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

αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.hcg.gr ςτθ διαδρομι: «Διαγωνιςμοί-Ρρομικειεσ» και ςτο ςφνδεςμο «Τακτικοί 

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

και ςτο ςφνδεςμο «Ανακοινϊςεισ».  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 

νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 

Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hcg.gr/
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=3
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=7&year=&tag=
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=7&year=&tag=
https://www.hcg.gr/el/anakoinwseis/?category=7&year=&tag=
http://www.ynanp.gr/
https://www.ynanp.gr/el/anakoinwseis/?category=7
https://www.ynanp.gr/el/anakoinwseis/
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όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 

που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.9 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά 

και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

δ) δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τουσ και ςτα πρόςωπα που αναφζρονται ςτο άρκρο 24 του Ν. 4412/2016, 
κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. 
H Ανακζτουςα Αρχι, λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αποτελεςματικι πρόλθψθ, τον εντοπιςμό και 

τθν επανόρκωςθ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων που προκφπτουν κατά τθν διεξαγωγι των διαδικαςιϊν ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ 

κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ 

και να διαςφαλίηεται θ ίςθ μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24 

του Ν.4412/2016. H Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ φπαρξθσ πικανισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κα εκδϊςει 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ επί τθσ ςυνδρομισ ι μθ αυτισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο προαναφερκζν άρκρο. 

 

                                                           
9 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ αρικ. 2022/S 169-476212 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 θ παροφςα επαναλθπτικι Διακιρυξθ με τα κάτωκι Ραραρτιματα Α’ ζωσ ΣΤ’ που αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ αυτισ 

- Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (ΡΑΑΤΘΜΑ Α’) 

- Υπόδειγμα τθσ Σφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β’) 

- ιτρα Ακεραιότθτασ (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’) 

- Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’) 

- Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’) 

- Ρίνακεσ Τιμϊν (ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ) 

 θ περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ.  

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

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι 
ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

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

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ιτοι μζχρι τθν 16-09-2022 και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο 
δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., κατά 
τα οριηόμενα ςτα άρκρα 60 και 67 του Ν.4412/2016. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν -
διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι 
από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 
πρόςβαςθσ), εντόσ τθσ ωσ άνω ταχκείςασ θμερομθνίασ και απαραιτιτωσ, το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται είτε 
με άλλο τρόπο, είτε εκπρόκεςμα, είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

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

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

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

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

2.1.4 Γλϊςςα 

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

Τυχόν  προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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

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

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 
ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν 
από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα και θ μετάφραςθ των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνεται είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, 
είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι 
επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο 
από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα 
‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από 
δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

                                                           
10 Ρρβλ οδθγίεσ για τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 14 «Διορκωτικό» ςτθν ιςτοςελίδα του simap 
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-0babe74629f4 
11 Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 
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Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δθλαδι 

ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 

τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςι  

τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.12 Θ 

αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων διατθρεί το δικαίωμα να 

ηθτιςει τθν μετάφραςθ των ωσ άνω εντφπων, με ζξοδα του ςυμμετζχοντα μζχρι τθν θμερομθνία που κα οριςκεί 

προσ τοφτο. 

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 και 6.4 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Αϋ13) , που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ . Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

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

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Σχετικά υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Α’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

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

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

 

ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

ΧΑΑΚΤΘΑ 

                                                           
12 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016   
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(Άρκρα 12-14 του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) 

Το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, με ςεβαςμό ςτθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα των φυςικϊν προςϊπων και ςε ςυμμόρφωςθ με τα άρκρα 12- 14 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν 

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία 

των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 

Δεδομζνων - ΓΚΡΔ) και το ν.4624/2019 (Αϋ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 

εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 

2016 για τθν προςταςία των φυςικών προςώπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», κοινοποιεί τθν παροφςα ενθμζρωςθ επεξεργαςίασ 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, με ςκοπό να παρζχει ςτα φυςικά πρόςωπα («υποκείμενα των δεδομζνων») 

επαρκι ενθμζρωςθ για τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα τα οποία επεξεργάηεται, ςτο πλαίςιο ενάςκθςθσ 

των αρμοδιοτιτων και εκπλιρωςθσ των ζννομων υποχρεϊςεων του, κατά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

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

Υπεφκυνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων 

Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ: 

Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 του Γ.Κ.Ρ.Δ. είναι το Υπουργείο Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ανακζτουςα Αρχι) δια τθσ αρμόδιασ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιματοσ Βϋ Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν 

Διαγωνιςμϊν (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Βϋ).  

Στοιχεία Επικοινωνίασ: 

Ταχ. Δ/νςθ: Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Ρειραιάσ 

Τθλζφωνο 213-137-1081 

Θ/Τ: dipea.b@yna.gov.gr  

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

Ταχ. Δ/νςθ: Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε 1 - Ε 2, Τ.Κ. 185 10, Ρειραιάσ 

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

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του ν.4013/2011 (Αϋ204) ωσ ιςχφει, και του άρκρου 38 του ν.4412/2016 

(Αϋ147), ωσ ιςχφει, για κζματα ανάπτυξθσ, χριςθσ και υποςτιριξθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) υφίςταται ξεχωριςτόσ Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ. 

Επίςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 36 και 37 του ν.4412/2016 (Αϋ147) ωσ ιςχφει, και τθσ αρικ. 

64233/8-6-2021 Κ.Υ.Α. (Βϋ2453) «Ρυκμίςεισ τεχνικών ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 

υμβάςεων Προμθκειών και Τπθρεςιών με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιών του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)», για κζματα ανάπτυξθσ, χριςθσ και υποςτιριξθσ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) υφίςταται ξεχωριςτόσ Υπεφκυνοσ 

Επεξεργαςίασ. 

Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ κατά τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθσ: 

Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ (Δικαιοφχοσ) δια τθσ αντίςτοιχθσ Ενδιαφερόμενθσ Διεφκυνςθσ ιτοι: 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/
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 Διεφκυνςθ Επιχειριςεων (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΡΙΧ.) για τα υπό προμικεια είδθ των Κεφαλαίων Α και 

Β Στοιχεία Επικοινωνίασ: 

Ταχ. Δ/νςθ: Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Ρειραιάσ 

Τθλζφωνο 213-137- 1041/4972/4563 

Θ/Τ: depix.3@hcg.gr  

 Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Μζςων (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ.) για το υπό προμικεια είδοσ του 

Κεφαλαίου Γ  

Στοιχεία Επικοινωνίασ: 

Ταχ. Δ/νςθ: Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Ρειραιάσ 

Τθλζφωνο 213-137- 4105, 4680 

Θ/Τ: dem.c@hcg.gr  

2.1.6.2. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ και νομικι βάςθ τθσ επεξεργαςίασ: 

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

ςφμβαςθσ, θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.), θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου 

υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.) και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα 

δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.) και για 

τθν ενθμζρωςθ των προςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

Κατθγορίεσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται 

ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

(Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.), ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο, το οποίο είναι το ίδιο προςφζρων 

ι νόμιμοσ εκπρόςωποσ του προςφζροντοσ. 

Επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα: 

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

αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, θ χριςθ, θ κοινολόγθςθ με διαβίβαςθ, θ τιρθςθ αρχείου και γενικά κάκε είδουσ 

επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 του Γ.Κ.Ρ.Δ. 

Νομικι βάςθ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα: 

α. Άρκρο 6 παρ. 1 περίπτωςθ β’ του Γ.Κ.Ρ.Δ. «θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθσ τθσ 

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

υποκειμζνου των δεδομζνων πριν από τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ». 

β. Άρκρο 6 παρ. 1 περίπτωςθ γ’ του Γ.Κ.Ρ.Δ. «θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθ ςυμμόρφωςθ με ζννομθ 

υποχρζωςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ». 

γ. Άρκρο 6 παρ. 1 περίπτωςθ ε’ του Γ.Κ.Ρ.Δ. «θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθν εκπλιρωςθ κακικοντοσ 

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

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

δ. Άρκρο 10 του Γ.Κ.Ρ.Δ. για τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που προβλζπονται από τισ διατάξεισ των 

άρκρων 73,74 και 80 του ν.4412/2016 (Αϋ147), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.  

Ραρατίκενται ακολοφκωσ, οι διατάξεισ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ, βάςει των οποίων θ επεξεργαςία των 

ανωτζρω δεδομζνων αποτελεί νομικι υποχρζωςθ: 

α. Άρκρο 59 του π.δ/τοσ 13/2018 (Αϋ 26). 

β. ν.4150/2013 (Αϋ102), όπωσ ιςχφει. 

mailto:depix.3@hcg.gr
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γ. άρκρο 5 (Ρρόςβαςθ ςε Ζγγραφα) του ν.2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ» όπωσ ιςχφει. 

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

ε. Οι διατάξεισ του Κεφαλαίου ΙΑϋ «Ψθφιακι Διαφάνεια-Ρρόγραμμα Διαφγεια» του ν. 4727/2020 (Αϋ184), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ςτ. Θ αρικ. 57654/2017/22-5-2017 Απόφαςθ Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.)» (Β’ 1781). 

η. Θ αρικ. 64233/8-6-2021 Κ.Υ.Α. (Βϋ2453) «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των 

Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 

Ρθγι των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα: 

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

Αρχζσ (Ειςαγγελικζσ Αρχζσ, Ε.Φ.Κ.Α., ΓΕ.Μ.Θ.) οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τθν ζκδοςθ των προβλεπόμενων από 

τθν κείμενθ νομοκεςία δικαιολογθτικϊν, πλθροφοριακά ςυςτιματα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

2.1.6.3. Αποδζκτεσ / κατθγορίεσ αποδεκτϊν των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα: 

α. Αρμόδια όργανα – Υπθρεςίεσ – ςτελζχθ εντόσ του Υπεφκυνου Επεξεργαςίασ (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.), δθλαδι οι 

ςφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ των Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, χειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ 

Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ αυτισ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του 

απορριτου. 

β. Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο πλαίςιο των 

αρμοδιοτιτων τουσ. 

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

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

δ. Διαχειριςτικζσ και Ελεγκτικζσ Αρχζσ των Ταμείων Χρθματοδότθςθσ (ενδεικτικά Τ.Ε.Α., Τ.Α.Μ.Ε., Ε.Σ.Ρ.Α., 

ΕΡΑλΘ, ΥΜΕΡΕΑΑ, ΓΑΛΑΗΙΟ ΤΑΜΕΙΟ). Κατά περίπτωςθ, πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα δφναται να ζχουν 

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

Ανακζτουςα Αρχι (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.). 

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

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

παραγγελίασ. 

2.1.6.4. Διαβίβαςθ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα: 

Διαβίβαςθ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα ςε τρίτεσ χϊρεσ: 

Το Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.ΔΟ.Υ./ΔΙ.ΡΕ.Α. Βϋ δεν διαβιβάηει δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςε τρίτεσ χϊρεσ, εκτόσ τθσ 

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

προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία. 

Διαβίβαςθ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα: 

Ο Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. δια τθσ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α Βϋ) δεν κα διαβιβάηει ι γνωςτοποιεί τα 

Δεδομζνα Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα ςε τρίτουσ ι άλλουσ αποδζκτεσ, πλθν των ωσ άνω αναφερόμενων 

αποδεκτϊν, εκτόσ αν πρόκειται για διαβίβαςθ ι γνωςτοποίθςθ που επιβάλλεται από τθ νομοκεςία, δικαςτικι 
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απόφαςθ ι ειςαγγελικι παραγγελία τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. Θ πρόςβαςθ τρίτων ςε ζγγραφα με 

δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα διζπεται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πρόςβαςθ ςτα δθμόςια 

ζγγραφα. Οι δθμόςιεσ αρχζσ που ενδζχεται να λάβουν πλθροφορίεσ, ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ, για 

τθν πλιρωςθ τθσ κφριασ αποςτολισ τουσ, ςφμφωνα με το ενωςιακό δίκαιο ι εκνικζσ ρυκμίςεισ, δεν κεωροφνται 

ωσ αποδζκτεσ. Θ επεξεργαςία των δεδομζνων αυτϊν από τισ εν λόγω δθμόςιεσ αρχζσ πραγματοποιείται 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν προςταςία των δεδομζνων ανάλογα με τουσ ςκοποφσ τθσ 

επεξεργαςίασ. 

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

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

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

τα ςυγκεκριμζνα προςωπικά του δεδομζνα ςτον καταγγελλόμενο. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α Βϋ, κατόπιν 

επικοινωνίασ μαηί του, κα αποφαςίςει ςχετικά.  

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

επόμενων του ν.4412/2016 , ωσ ιςχφουν και του π.δ 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικών 

Προςφυγών ενώπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικών Προςφυγών», ωσ ιςχφει, αναφορικά με τθ 

διαβίβαςθ/γνωςτοποίθςθ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα ςε αποδζκτεσ που προβλζπονται από τθν 

προαναφερκείςα νομοκεςία. 

2.1.6.5. Χρονικό διάςτθμα επεξεργαςίασ των δεδομζνων 

Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ 

λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε (05) ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ - δθμοςιονομικοφσ ι 

ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ 

νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια 

ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα 

προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

2.1.6.6.  Αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων 

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων. 

2.1.6.7. Δικαιϊματα υποκειμζνων των δεδομζνων και άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ 

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

δεδομζνων), μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το 

αφοροφν. Συγκεκριμζνα, τα υποκείμενα των δεδομζνων ζχουν τα εξισ δικαιϊματα που τουσ παρζχονται από τον 

Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων (Γ.Κ.Ρ.Δ.): 

α. δικαίωμα ενθμζρωςθσ, κατά τα άρκρα 12, 13 και 14 του Γ.Κ.Ρ.Δ., 

β. δικαίωμα πρόςβαςθσ, κατά το άρκρο 15 του Γ.Κ.Ρ.Δ., 

γ. δικαίωμα διόρκωςθσ, κατά το άρκρο 16 του Γ.Κ.Ρ.Δ., 

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

χρονικοφ διαςτιματοσ που αναφζρεται ςτθν πργ.  4, 

ε. δικαίωμα ςτον περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ, κατά το άρκρο 18 του Γ.Κ.Ρ.Δ., 

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

τον περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ του άρκρου 19 του Γ.Κ.Ρ.Δ., το οποίο εξετάηεται κατά περίπτωςθ, 

η. δικαίωμα αντίρρθςθσ, κατά το άρκρο 21 του Γ.Κ.Ρ.Δ., το οποίο εξετάηεται κατά περίπτωςθ, 
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θ. δικαίωμα ανακοίνωςθσ παραβίαςθσ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςτο υποκείμενο των δεδομζνων, 

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

δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των φυςικϊν προςϊπων κατά το άρκρο 34 του Γ.Κ.Ρ.Δ. 

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

όρουσ που περιγράφονται ςτα άρκρα 12-21 του Γ.Κ.Ρ.Δ., αποςτζλλοντασ είτε ζγγραφθ επιςτολι ςτθν 

ταχυδρομικι διεφκυνςθ του Υπεφκυνου Επεξεργαςίασ, ιτοι ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 

δια τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθσ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ 

Αποκθκϊν/Τμιματοσ Βϋ – Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Β’) / 

Στοιχεία Επικοινωνίασ: Ταχ. Δ/νςθ: Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Ρειραιάσ, Τθλζφωνο 213-137-

1081 είτε μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (Θ/Τ: 

dipea.b@yna.gov.gr). 

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

Δεδομζνων, το Υποκείμενο των δεδομζνων μπορεί να επικοινωνεί και με τθν Υπεφκυνθ Ρροςταςίασ Δεδομζνων 

του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Στοιχεία επικοινωνίασ: 

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

H Ανακζτουςα Αρχι (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.) ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 

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

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

άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 

2.1.6.8. Δικαίωμα προςφυγισ /καταγγελίασ ςε αρμόδια εποπτικι Αρχι 

Το υποκείμενο των δεδομζνων ζχει το δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ 

Χαρακτιρα για ηθτιματα που αφοροφν τθν επεξεργαςία προςωπικϊν του δεδομζνων. Για τθν αρμοδιότθτα τθσ 

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

(www.dpa.gr - Ρολίτεσ - Υποβολι καταγγελίασ ςτθν Αρχι), όπου υπάρχουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ. 

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

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

Εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια των κακ’ φλθν αρμόδιων/επιςπευδουςϊν Υπθρεςιϊν του Υπεφκυνου 

Επεξεργαςίασ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (Δ.ΕΡΙΧ.-Δ.Ε.Μ.) θ εκπόνθςθ και προϊκθςθ προσ υπογραφι τυχόν ειδικότερθσ 

ςφμβαςθσ/ςυμφωνίασ μεταξφ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. και του αναδόχου που κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

αναφορικά με τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του τελευταίου ωσ εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία προςωπικϊν 

δεδομζνων ςφμφωνα με το Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

mailto:dipea.b@yna.gov.gr
https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/
http://www.dpa.gr/
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ13, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 714 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

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

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.15 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ 

Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που 

επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ16. 

2.2.1.2. Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 

φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 

ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ οικονομικϊν φορζων 

υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφ’ όςον θ λιψθ 

οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.1.3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.17   

2.2.1.4 Σφμφωνα με το άρκρο 5 (ια) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου, και για όςο χρονικό 
διάςτθμα θ διάταξθ αυτι παραμζνει ςε ιςχφ,  που δθμοςιεφκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ςτισ 8 Απριλίου 2022 (τεφχοσ L 111) : «Απαγορεφεται θ ανάκεςθ ι θ ςυνζχιςθ τθσ εκτζλεςθσ 
οποιαςδιποτε δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ των οδθγιϊν 
για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, κακϊσ και του άρκρου 10 παράγραφοι 1 και 3, παράγραφοσ 6 ςτοιχεία α) ζωσ ε), 
παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρκρων 11, 12, 13 και 14 τθσ οδθγίασ 2014/23/ΕΕ, των άρκρων 7 και 8, του 
άρκρου 10 ςτοιχεία β) ζωσ ςτ) και θ) ζωσ ι) τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ, του άρκρου 18, του άρκρου 21 ςτοιχεία β) 
ζωσ ε), και η) ζωσ κ) και των άρκρων 29 και 30 τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, κακϊσ και του άρκρου 13 ςτοιχεία α) 
ζωσ δ), ςτ) ζωσ θ) και ι) τθσ οδθγίασ 2009/81/ΕΚ, ςε ι με:  

α) ϊςο υπικοο ι φυςικό ι νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι φορζα που ζχει τθν ζδρα του ςτθ ωςία 

β) νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι φορζα του οποίου τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ κατζχει άμεςα ι ζμμεςα ςε 
ποςοςτό άνω του 50 % οντότθτα αναφερόμενθ ςτο ςτοιχείο α) τθσ παροφςασ παραγράφου ι  

γ) φυςικό ι νομικό πρόςωπο, οντότθτα ι φορζα που ενεργεί εξ ονόματοσ ι κατ’ εντολι οντότθτασ 
αναφερόμενθσ ςτο ςτοιχείο α) ι β) τθσ παροφςασ παραγράφου, ςυμπεριλαμβανομζνων, όταν αντιςτοιχοφν 
ςε περιςςότερο από το 10 % τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, των υπεργολάβων, προμθκευτϊν ι οντοτιτων ςτων 
οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται κατά τθν ζννοια των οδθγιϊν για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 
Κατά ςυνζπεια, οικονομικοί φορείσ οι οποίοι εμπίπτουν ςτθν ανωτζρω απαγόρευςθ, δεν δικαιοφνται να 
ςυμμετζχουν ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία, και τυχόν ςυμμετοχι τουσ ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ, εξ’ αυτοφ του λόγου. 
 

                                                           
13 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
14 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 και 7. 
15 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 
3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ 
απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ αϋ και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 
3310/2005. 
16 Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και αγακϊν 
από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
17 Άρκρο 19 ν. 4412/2016 

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, θ οποία ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (άνευ Φ.Ρ.Α.) με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ 
ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.18 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., του/των 
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Α’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
(ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Α’). 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι τθν 05-11-2023, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε κλειςτό 

φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 

που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

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

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

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

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

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

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

2.2.2.3 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων: 

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

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

παροφςασ, ι 

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

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ι 

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

ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ι 

                                                           
18 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., με ανάλογθ 
ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ.   
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ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 

προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί,19 ι 

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

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

με τα άρκρα 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ 

απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που 

προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του 

άρκρου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ι 

θ) ςτθν περίπτωςθ που κρικεί θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα ωσ μθ κανονικι ςφμφωνα με το άρκρο 88 

του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

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

2.2.3.1  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ20 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 

(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ 

(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα 

των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 

ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με 

τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 

Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 

(πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 

(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ 

με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των 

άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των 

                                                           
19  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016. 
20 

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



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



 

Ανικει ςτθν αρικ. 14/2022 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου  

 

    

    

 
 

 

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία» 
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ  

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ  

 

37 

οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 

ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον Φ.Ρ.Α.) και 24 

(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, 

όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, 

κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 

για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ 

οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 

4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ν. 4198/2013 (Αϋ 215), και τα εγκλιματα του άρκρου 

323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 

και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

γ) ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.21  

2.2.3.2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 

φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι: 

                                                           
21 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  
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α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία, ι/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 

όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων α’ και β’ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του 

Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ, με το 

οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 

ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ 

ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.22 

2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 

φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:23  

α) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ακζτθςθ των ιςχυουςϊν 

υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,24 περί αρχϊν που 

εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ιτοι των υποχρεϊςεϊν του που 

απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, 

που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016,  

β) εάν ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 

υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 

κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

                                                           
22   Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2A του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 
23  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, 

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

24 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ  τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
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φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, ςτθν περίπτωςθ των καταςτάςεων τθσ περ. (β).25 

γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων και 

άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, θ ανακζτουςα αρχι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο 

ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 

κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του 

ν. 4412/2016, περί προθγοφμενθσ εμπλοκισ υποψθφίων ι προςφερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

ςτ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

η) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν 

παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι 

τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 περί 

Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ,  

θ) εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχειρεί να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 

ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 

αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό 

γεγονόσ.26 

2.2.3.4 Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει 
(αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).27 Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που 
υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ 

                                                           
25  Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα 

απόδειξθσ του άρκρου 2.2.6.2.  
26 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016. Επίςθσ, υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), ςχετικά με 

τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
27 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.4 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ υπερβαίνει 

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



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



 

Ανικει ςτθν αρικ. 14/2022 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου  

 

    

    

 
 

 

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία» 
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ  

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ  

 

40 

προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ 
εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα δικαιϊματα 
ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investment firms), εταιρείεσ 
διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων επιχειρθματικϊν 
ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά 
ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψιφων και είναι 
εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α.28 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 

πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2. και 2.2.3.3.  

2.2.3.6. Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 

2.2.3.1 και ςτθν παρ. 2.2.3.3, εκτόσ από τθν περ. β’ αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία29, προκειμζνου να 

αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 

λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

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

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

γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και 

ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για 

τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων.  

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

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

γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ.  

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

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

κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 

απόφαςθ30. 

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

παράγραφο εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 

άρκρου 73 του ν. 4412/2016,31 θ οποία εκδίδεται εντόσ προκεςμίασ ςαράντα (40) θμερϊν από τθν περιζλευςθ 

του ςχεδίου απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν εν λόγω επιτροπι ςυνοδευόμενου από όλα τα ςχετικά 

ςτοιχεία. Με τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να εκδϊςει απόφαςθ 

για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν παρ. 7 και χωρίσ τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ επιτροπισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.32 

                                                           
28   Ραρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21 
29  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ C‑387/19 
30 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
31  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 

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

εξακολουκεί να ιςχφει θ απόφαςθ που εκδόκθκε δυνάμει τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 
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2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του οριηόντιου αποκλειςμοφ 

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

αυτοδίκαια από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ33  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.   

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 

(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 

περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά 

μθτρϊα. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια34 

Πςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό για τα είδθ που περιγράφονται ςτον 
κάτωκι πίνακα, απαιτείται να διακζτουν, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςισ τουσ, μζςο γενικό ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν, ιτοι των ετϊν 2019, 2020 και 2021, ωσ κάτωκι:  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΜΕΟΣ IΙ: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 

Φορζασ Αντιβαλλιςτικϊν Ρλακϊν με 
ελαφριά Θωράκιςθ και παρελκόμενα   

 

 

#75.000,00€# Αντιβαλλιςτικζσ Ρλάκεσ                                             

Βαλλιςτικό Κράνοσ Επιπζδου «ΙΙΙΑ» 

Σωςίβιο Φορζα  

 

2.2.6 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(του άρκρου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ 

                                                           
33 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
34

      Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016.  



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



 

Ανικει ςτθν αρικ. 14/2022 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου  

 

    

    

 
 

 

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία» 
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ  

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ  

 

42 

με αυτοφσ35. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 

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

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ 
φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3. τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν 
ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο 
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  πρόςκλθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί 
εκ νζου.  

2.2.7 Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό 

μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o 

προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο 

πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ του ωσ άνω άρκρου 2.2.3.   

2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 

ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ κατά τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.8.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 2.2.8.2 και κατά τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ τθσ περ. δ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.6. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ36. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) 

τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ.37  

                                                           
35

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των 
υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ 
ςφμβαςθσ   

36 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
37 Ρρβλ άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το 

παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να 

ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.38 

2.2.8.1  Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ του άρκρου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των άρκρων 2.2.4 και 2.2.5 τθσ 

παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 

προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,  Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Ε’, το οποίο 

ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ39 καταρτίηεται βάςει 

του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 140, λαμβάνοντασ υπόψθ και 

τα διαλαμβανόμενα ςτθν παρ. 2.4.3.1 τθσ παροφςασ.  

2.2.8.2  Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων 

ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4 και 2.2.5, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 

δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε 

οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, 

όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 

ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι 

βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ 

οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 

ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.41 

Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2.2.3.1 και ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 2.2.3.3. τθσ παροφςασ, εφόςον 

ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

                                                           
38    Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
39 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  
40 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ 

δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι 
ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 
17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ, με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ. Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

41 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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β) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2.2.3.2 τθσ παροφςασ, εφόςον είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο 

υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με 

όςα ορίηονται ςτθν παραπάνω περ. (α), 

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτα άρκρα 2.2.4 και 2.2.5 τθσ παροφςασ περί κριτθρίων επιλογισ, τα 

αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ 

αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν 

εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ 

ζκδοςθσ αυτϊν προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ, 

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

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 

των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ, ςε 

περίπτωςθ που αυτζσ υπογράφονται θλεκτρονικά. 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ παραγράφου υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρκρα 13 

και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται 

θ ακρίβειά τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω.42 

Επιςθμαίνεται ότι αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 

ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. β’ τθσ παραγράφου 

2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι 

ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 

οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 

ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. 

α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. β’ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω 

του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

                                                           
42 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων 

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

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

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

ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ 
δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι 
άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

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

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

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

τουσ διαγωνιηόμενουσ.   



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



 

Ανικει ςτθν αρικ. 14/2022 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου  

 

    

    

 
 

 

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία» 
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ  

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ  

 

45 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 

τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του.43  

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα τόςο ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 

(παράγραφο 2.2.3.1 και 2.4.3.1) όςο και ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 

μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 

αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.44   

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 

α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. Ραράλλθλα, απαιτείται 

επιπλζον θ υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 

ειςφορζσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται θλεκτρονικά και δεν χρειάηεται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ. Το ωσ άνω δικαιολογθτικό υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ςε μορφι 

αρχείου .pdf. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 

δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ β’ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 

κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 

ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 

εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ Ι.Κ.Ε. προςκομίηεται επιπλζον και 

πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 

προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

                                                           
43  Ρρβλ. παρ. 2 περ. α’ και παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
44    Ρρβλ. παρ. 2 περ. β’ και παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016 
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iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 

θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 

Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 

το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 

Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) Για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν45, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ 
εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ εταιρεία4647 (πλθν των περιπτϊςεων 
που αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.4 τθσ παροφςασ ανωτζρω).  

Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

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

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

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου: 

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

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

Ειδικότερα: 

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

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

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

                                                           
45 Ρρβλ. άρκρο 8 Ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
46  Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ  εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Ραράρτθμα Ι τθσ οδθγίασ 2012/30/ΕΕ (L315/91) με τθν 

οποία αναδιατυπϊκθκε θ Οδθγία 77/91/ΕΟΚ (Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αρ Ν26/1) 
47   Ρρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελισ) 
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i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι 
ονομαςτικζσ 

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

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

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

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

ii) Ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιφου, 

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

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

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

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

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

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 

ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.48 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ (ι 

εμπορικοφ) μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ (ι 

εμπορικοφ) μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 

                                                           
48    Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016  
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αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 

τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 

μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ 

τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο 

μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ.49 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 

Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό που 

εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ 

καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί 

ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,50 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 

διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ του άρκρου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τελευταίασ 
τριετίασ, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 
ζγγραφο (π.χ. Δθλϊςεισ Ε3 και Ε5). 

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

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ Γ.Ε.Μ.Θ.), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι του,51 εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 

ςτο Γ.Ε.Μ.Θ.,52 προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,53 το οποίο πρζπει να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

                                                           
49 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, για τουσ 

εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
50  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
51 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016  
52      Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο Γ.Ε.Μ.Θ. εγγράφονται υποχρεωτικά : 
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι 

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

ςυνεταιριςμόσ), 
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό 

μεταβολϊν του Γ.Ε.Μ.Θ., εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.   

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 

(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε 

ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό 

του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ 

εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, 

προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 

αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν 

οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ 

φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 

τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ 

ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 

νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ54 που προβλζπονται από τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 

πιςτοποίθςθσ.  

                                                                                                                                                                                                            
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα 

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

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

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

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

τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ 

ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
54 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, 

που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ 

ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ όςον αφορά τθν 
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ 
βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ 
Β.1, περ. βϋτθσ παροφςθσ. 

Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 και ςτο άρκρο 93 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει.  

Β.7. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με το άρκρο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, 
ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο 
(ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε 
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ 
οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι 
προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ  ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να 
αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα 
δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Β.8.   Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ υπεργολάβων, 

ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά 

του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και 

υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 

βάςει τιμισ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Δϋ (Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ, είτε για το ςφνολο των ειδϊν είτε τμθματικά για οποιοδιποτε από τα υπό 
προμικεια Είδθ, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ Ρίνακεσ υπό προμικεια ειδϊν τθσ παροφςασ 
κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ διακιρυξθσ. 

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

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ..55 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 

διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα56, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 

Ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 22, 36 και 37 όπωσ ιςχφουν και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 

του ν.4412/2016 εκδοκείςα Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

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

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

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.57 

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  

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

και 

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

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 

                                                           
55 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
56     Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν ελλθνικι είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ 

να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
       Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
57

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Σε περίπτωςθ που θ 
αιτιολόγθςθ του οικονομικοφ φορζα κρικεί ωσ ανεπαρκισ από το αποφαινόμενο όργανο κατόπιν γνωμοδότθςθσ 
του αρμόδιου οργάνου, κα ηθτείται θ ςυγκατάκεςθ του οικονομικοφ φορζα περί αποχαρακτθριςμοφ τθσ 
εμπιςτευτικότθτασ για όςα δικαιολογθτικά/λοιπά ςτοιχεία προςφοράσ δεν τεκμθριϊνεται αυτι, ειδάλλωσ θ 
προςφορά κα απορρίπτεται. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4 Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα θλεκτρονικά 
αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ, 
εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν 
ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 
37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ 
εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για 
κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν58.  

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

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

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

β) είτε των άρκρων 15 και 2759 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

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

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

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 
απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 60 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ61 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ 
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

                                                           
58 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
59   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του 

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

60 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ και 
άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ 
του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 
ενδεικτικά είναι : 

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

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199962,  

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

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο63.  

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

α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ 
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο (Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν διαγωνιςμϊν), ςτθν Ακτι 
Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2 Ρειραιάσ, 4οσ όροφοσ, γραφείο 422, τθλ. 213- 1371081/4210, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
από ϊρα 10.00 ζωσ 14.30 μ.μ., με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία 
μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα πριν τθν θμερομθνία αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ. 

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

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

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

                                                                                                                                                                                                            
61 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που ζχουν 

προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ 
Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 

62 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 
63   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ 
αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του 
ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

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

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

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

αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και τθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του διαγωνιηομζνου *ςε περίπτωςθ 

Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται τα ςτοιχεία αυτά για όλα τα μζλθ τθσ+, κακϊσ επίςθσ και τισ 

ενδείξεισ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ64: Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται 
ςτο  άρκρο 79 του Ν. 4412/2016, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ 
με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα 
με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, Β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016, 

                                                           
64 Βλ. άρκρο 93  του ν. 4412/2016 
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όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
επιπλζον δε και προσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ υποβάλλεται Γ) Αίτθςθ Συμμετοχισ, ςε μορφι επιςτολισ, 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα. 

Ειδικότερα αναφζρονται τα κάτωκι: 

Α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ): Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το 
οποίο ζχει αναρτθκεί ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Ε’)65. 

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το 
ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο 
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ 
υποβάλλονται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό 
αρχείο με μορφότυπο PDF. 

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

(ΕΕΕΣ) κακϊσ και θ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να υπογράφεται από πρόςωπο που ζχει τθν 

εξουςία να εκπροςωπεί και να δεςμεφει τθν εταιρεία. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο 

νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 

το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 

οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

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

ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο 

τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα66 ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των 

λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτόν.67 

                                                           
65 Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προκειμζνου να διαμορφϊςει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) κα πρζπει να ακολουκιςει τα 

ακόλουκα βιματα: 
 α) Λιψθ και αποκικευςθ ςτον Θ/Υ του αρχείου «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)», το οποίο υπάρχει αναρτθμζνο ςε μορφι .xml 

ςτο ΕΣΘΔΘΣ μαηί με τα άλλα ςυνθμμζνα αρχεία τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 
 β) Μετάβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/. 
 γ) Επιλογι «Οικονομικόσ Φορζασ» και ςτθ ςυνζχεια «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ». 
 δ) Τθλεφόρτωςθ του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ (ςφμφωνα με το βιμα α) 
 ε) Συμπλιρωςθ και επιλογι θλεκτρονικά των πεδίων που ζχουν κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και των πεδίων με τθν 

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

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

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

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

4782/2021. 
67 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να υφίςταται θ δυνατότθτα 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να 

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

μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.68 Επιπλζον, όταν ο 

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

ΕΕΕΣ περιζχει επίςθσ τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ για τουσ φορείσ αυτοφσ. 

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

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

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

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

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και 
τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ 
μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.69 Ο οικονομικόσ φορζασ 
δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, 
τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.70 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,71 τθν κατάςταςι του ςε ςχζςθ 
με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςθσ72 και 
ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ 
ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι 
περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του 
άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν 
περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ 
απάντθςθσ73. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. α’ και 
β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ 
αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο 
ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του74. 

Β) Εγγφθςθ Συμμετοχισ: Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο 
άρκρο 2.2.2 κακϊσ και το Υπόδειγμα Α’ του Ραραρτιματοσ Α’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιςθμαίνεται δε ότι οι 
πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με 
ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Γ) Αίτθςθ Συμμετοχισ: Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ των Διαδικαςιϊν Σφναψθσ Δθμοςίων 
Συμβάςεων οι ςυμμετζχοντεσ, μαηί με τα λοιπά δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να 

                                                           
68 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
69 Πρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’). 
70 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
71 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
72 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
73 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
74  Ραρ. 2Α άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
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υποβάλλουν θλεκτρονικά, μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., και Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, με μορφι επιςτολισ, 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα αναγράφουν τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

α) τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν οποία απευκφνεται (ιτοι Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γενικι 
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ 
προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν), 

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

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

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

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

ςτ) ότι δεν αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Δθμοςίου, με απόφαςθ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ οφτε κθρφχκθκαν ζκπτωτοι με 
τελεςίδικθ απόφαςθ από ςυμβάςεισ άλλθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ., Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Α.Ε. του Δθμοςίου 
Τομζα γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ,  

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

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

κ) το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά  

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, 
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα75 76. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν77. 

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

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

                                                           
75 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016 
76 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   βάςει των οποίων κα 

αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 
προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

77 Άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
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2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω: 

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

Ρροςφορά» και ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν 

ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται θλεκτρονικά 

και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ *όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτισ Γενικζσ Ρλθροφορίεσ τθσ 
παροφςθσ+, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του είδουσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% ι 2% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.  

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

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

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

τα απαιτοφμενα προςόντα και όςων θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ 

κακορίςκθκε και τεκμθριϊκθκε πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Επιπλζον 

δε, κα απορρίπτονται οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ 

προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του 

ν. 4412/2016, γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 

και δ) κζτουν όρο αναπροςαρμογισ, ανακεϊρθςθσ ι προςαφξθςθσ τθσ τιμισ.  

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

περιγράφονται ςτο άρκρο 5.1 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Ο τρόποσ πλθρωμισ κα προςδιοριςτεί με επιςτολι ςε 

θλεκτρονικό αρχείο .pdf θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο από τον προςφζροντα μόνο εντόσ του Φακζλου 

«Οικονομικι Ρροςφορά». 

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

κατατεκοφν μόνο εντόσ του Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» ςε θλεκτρονικό αρχείο .pdf θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο. 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςε κρατιςεισ υπζρ τρίτων ωσ κατωτζρω:  

α)* 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει. Θ 
κράτθςθ αυτι καταβάλλεται κανονικά μζχρι καταργιςεϊσ τθσ βάςει διατάξεων ν. 4912/2022 ) 78 

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

                                                           
78  Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
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*Οι ωσ άνω κρατιςεισ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) ςφμφωνα με τα άρκρα 
12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί του Α’ 
ποςοφ ςφμφωνα με το Ν. 4169/1961.  

γ)**0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201679 

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

Επιςθμαίνεται ότι εξαιτίασ του πλικουσ των ειδϊν και υποειδϊν των Κεφαλαίων Α και Β τθσ διακιρυξθσ, κατά 
τθν υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ κα πρζπει να λθφκεί 
υπόψθ το Ραράρτθμα ΣΤϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, όπου παρατίκενται αναλυτικά τα υπό προμικεια είδθ και 
υποείδθ αυτϊν κακϊσ και οι επιμζρουσ αξίεσ, κακϊσ και οι κάτωκι οδθγίεσ αναφορικά με τα προαναφερκζντα 
Κεφάλαια:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Καταδυτικόσ και Επιχειρθςιακόσ / Τακτικόσ εξοπλιςμόσ τθσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 
προχπολογιςκείςασ αξίασ τριακοςίων ογδόντα τριϊν χιλιάδων τριακοςίων ευρϊ #383.300,00€# 
(ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων κρατιςεων), το οποίο επιμερίηεται ςε δφο μζρθ, ωσ ακολοφκωσ: 

ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., προχπολογιςκείςασ αξίασ τριακοςίων 
ςαράντα μίασ χιλιάδων τριακοςίων ευρϊ #341.300,00€# - Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 171210, για το οποίο οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια 
ειδϊν του εν λόγω Μζρουσ είτε τμθματικά για οποιοδιποτε είδοσ για το ςφνολο των τεμαχίων ανά είδοσ (Είδθ 
με α/α 01 ζωσ 07). Ειδικότερα για τα είδθ 5, 6 και 7 ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ςτθν 
ςυςτθμικι οικονομικι προςφορά κα υποβλθκεί μία ενιαία κακαρι αξία για το ςφνολο του είδουσ και κα πρζπει 
να ςυνυποβλθκεί επιπλζον επιςτολι του ςυμμετζχοντα με αναλυτικι οικονομικι προςφορά ςφμφωνα με τουσ 
επιςυναπτόμενουσ ςτο Ραράρτθμα ΣΤϋ πίνακεσ, για κάκε υποείδοσ, θ οποία δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τον 
προχπολογιςμό εκάςτου υποείδουσ και το ςυνολικό προχπολογιςμό εκάςτου είδουσ.  

 

ΕΙΔΟΣ 01:   Κομπρεςζρ Ρλιρωςθσ Φιαλϊν με παρελκόμενα  

ΕΙΔΟΣ 02:   Σφςτθμα Επικοινωνίασ Δυτϊν – Επιφανείασ με παρελκόμενα  

ΕΙΔΟΣ 03:   Ράνελ Αερίων 

ΕΙΔΟΣ 04:  Αναλυτισ Μειγμάτων Αερίων  

ΕΙΔΟΣ 05:   Εξοπλιςμόσ Αναρρίχθςθσ – Καταρρίχθςθσ  

ΕΙΔΟΣ 06:  Κοντάρια Νθοψιϊν με παρελκόμενα 

ΕΙΔΟΣ 07:  Εξοπλιςμόσ Τακτικϊν Επιχειριςεων  

ΜΕΟΣ IΙ: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προχπολογιςκείςασ αξίασ ςαράντα δφο 
χιλιάδων ευρϊ #42.000,00€# - Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 171210 για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 
μποροφν να υποβάλουν προςφορά είτε και για τα δφο είδθ του εν λόγω Μζρουσ είτε τμθματικά για  κακζνα εξ 
αυτϊν για το ςφνολο των τεμαχίων ανά είδοσ. 

ΕΙΔΟΣ 01: Ρζδιλα Εξόδου Ακτισ 

ΕΙΔΟΣ 02: Αρβφλεσ Υγροφ Τφπου 

 

                                                           
79 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ 

άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 
6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ιματιςμόσ και Επιχειρθςιακόσ εξοπλιςμόσ για τθν κάλυψθ αναγκϊν ςτελεχϊν Κλιμακίων 
Ειδικϊν Αποςτολϊν (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), προχπολογιςκείςασ αξίασ ενόσ εκατομμυρίου δεκατριϊν χιλιάδων 
τετρακοςίων εβδομιντα ευρϊ #1.013.470,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων ΦΡΑ και νομίμων κρατιςεων), το οποίο 
επιμερίηεται ςε δφο μζρθ, ωσ ακολοφκωσ: 

ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προχπολογιςκείςασ αξίασ τριακοςίων 
ενενιντα χιλιάδων διακοςίων εβδομιντα ευρϊ #390.270,00€# - Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 171211, για το οποίο οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλουν προςφορά είτε για το ςφνολο των υπό προμικεια 
ειδϊν του εν λόγω Μζρουσ, είδθ 1.1 ζωσ 1.12, είτε τμθματικά για οποιοδιποτε είδοσ για το ςφνολο των 
τεμαχίων ανά είδοσ, πλθν των ειδϊν με α/α 1.2 – 1.3 – 1.4 για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 
κα πρζπει ςτθν προςφορά τουσ να ςυμπεριλαμβάνουν και τα τρία είδθ, για το ςφνολο των επιμζρουσ υλικϊν 
κάκε είδουσ, κακϊσ και των ειδϊν με α/α 1.5 – 1.6 για τα οποία επίςθσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνουν οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ και τα δφο είδθ, για το ςφνολο των επιμζρουσ υλικϊν κάκε είδουσ. 

 

ΕΙΔΟΣ 1.1 Καπζλο (τηόκεχ)  

ΕΙΔΟΣ 1.2 Χιτϊνιο Ραραλλαγισ 

ΕΙΔΟΣ 1.3 Ραντελόνι Ραραλλαγισ  

ΕΙΔΟΣ 1.4 Επιγονατίδεσ Ραντελονιοφ  

ΕΙΔΟΣ 1.5 Τηάκετ Αδιάβροχο  

ΕΙΔΟΣ 1.6 Ραντελόνι Αδιάβροχο  

ΕΙΔΟΣ 1.7 Γάντια Τακτικά 

ΕΙΔΟΣ 1.8 Σκοφφοσ  

ΕΙΔΟΣ 1.9 Κοντομάνικα Μπλουηάκια  

ΕΙΔΟΣ 1.10 Μπλοφηα «Αλεξίςφαιρου» 

ΕΙΔΟΣ 1.11 Αρβφλεσ Τακτικζσ 

ΕΙΔΟΣ 1.12 Ολόςωμθ Στεγανι Στολι  

 

ΜΕΟΣ ΙI: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προχπολογιςκείςασ αξίασ εξακοςίων είκοςι 
τριϊν χιλιάδων διακοςίων ευρϊ #623.200,00€# - Συςτθμικόσ Αρικμόσ: 171211, για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείσ κα πρζπει ςτθν προςφορά τουσ να ςυμπεριλαμβάνουν και τα τζςςερα είδθ, για το ςφνολο 
των επιμζρουσ υλικϊν κάκε είδουσ του εν λόγω Μζρουσ.  

 

ΕΙΔΟΣ 2.1 Φορζασ Αντιβαλλιςτικϊν Ρλακϊν με ελαφριά Θωράκιςθ και 
παρελκόμενα   

ΕΙΔΟΣ 2.2 Αντιβαλλιςτικζσ Ρλάκεσ                                             

ΕΙΔΟΣ 2.3 Βαλλιςτικό Κράνοσ Επιπζδου «ΙΙΙΑ» 

ΕΙΔΟΣ 2.4 Σωςίβιο Φορζα  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ςτθ παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ιτοι μζχρι 06-10-2023. 
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Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

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

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

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθν 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

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

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

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

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

ςτα άρκρα 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2 (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3 

(Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου 

οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5 (Χρόνοσ ιςχφοσ 

προςφορϊν), 3.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

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

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

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

από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 

και το άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ, 

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

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

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

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ’ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 

του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 

και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  
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ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

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

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

κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ 

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

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

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

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

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

διακιρυξθσ εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ ςυμπλιρωςι τουσ, 

εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του ν.4412/2016. 

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

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

πλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.4 και 2.2.5 τθσ 

παροφςασ, 

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

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

ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, και 

ιδ) ςτθν περίπτωςθ που κρικεί θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα ωσ μθ κανονικι ςφμφωνα με τθν παρ. 1 

του άρκρου 88 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν80 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ),81 προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 

φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και 

του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 12-10-2022 και ϊρα 11:00 ςτθν αίκουςα 318 του 

Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. (Ρφλθ Ε1-Ε2, Ακτι Βαςιλειάδθ, 

Ρειραιάσ, 3οσ όροφοσ). 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 

υποβλικθκαν από αυτοφσ μετά τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ, με τθν 

επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 

ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. οργάνων τθσ,82 εφαρμοηόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ προςφζροντεσ 

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

ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 

υποβάλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 

εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και 

γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά 

ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ 

με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατ’ αναλογία και για 

τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.83 

Ειδικότερα: 
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του 

                                                           
80 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
81 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  

άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 40 του ν. 4782/21. 
82     Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπι 

διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων, 
αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των 
αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που 
ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

83     Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του ωσ άνω άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω πρακτικό. Θ 

απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε 

άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και 

κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ 

παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ84. 

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων  

των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των 

αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν 

προςφορϊν85. 

*Οι τεχνικζσ προςφορζσ, εφόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, διαβιβάηονται ςε αρμόδια 

ζκτακτθ επιτροπι ι ομάδα εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν κεμάτων που αφοροφν ςτισ διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ θ οποία δφναται να ςυγκροτθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ. 3 του ν.4412/2016. Θ ζκτακτθ αυτι 

επιτροπι ι ομάδα εργαςίασ για τισ εργαςίεσ τθσ και τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν υποβάλλει ςχετικι 

ζκκεςθ – πρακτικό ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ, ϊςτε θ τελευταία να γνωμοδοτιςει για τθν απόρριψθ των 

τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το 

κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, με ςχετικό πρακτικό. 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 

προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 

ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και ειςθγείται 

αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 

αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 

αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία 

δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά 

απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 

Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.86   

                                                           
84     Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
85    Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ 
86 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
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Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά, 

εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων87 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι 

Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., τον πρϊτο ςε κατάταξθ 

μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 του ν.4412/2016 και τθν παράγραφο 3.2 

τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 

κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 

4412/2016, ςφμφωνα με το άρκρο 3.3 τθσ παροφςασ.  

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου88 - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ ςτον 

προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 

δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 

νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 

2.2.8.2. τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του 

άρκρου 2.2.3 τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 2.2.4 

και 2.2.5 αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από αυτόν ςε 

μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο .PDF ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 

τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ (3θ) 

εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι (Υπουργείο Ναυτιλίασ 

και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ 

Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Λιμζνασ 

Ρειραιά, Τ.Κ. 185 10, γρ. 422, 4οσ όροφοσ), ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 

αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και 

δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα.  

Θ προςκόμιςθ όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου ςε ζντυπθ μορφι, κα γίνεται ςτθν 

υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα 

αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

α) Θ Ρεριγραφι «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου». 

β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργεί τον διαγωνιςμό δθλ. Υπουργείο Ναυτιλίασ και 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ 

Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ Ρρομθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν. 

γ) Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ, ο ςυςτθμικόσ αρικμόσ και ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ, 

                                                           
87 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
88 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
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δ) Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, 

ε) Τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα – μειοδότθ, 

ςτ) Θ ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία». 

Δεν πρζπει, να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν και να 

επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου» του προςφζροντοσ ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται εντόσ πζντε (05) εργάςιμων θμερϊν μετά και τθν προςκόμιςθ 
των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που υπζβαλαν 
παραδεκτζσ προςφορζσ. Θ αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διενζργειασ), εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν 
ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 

ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 

ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., προσ τθν ανακζτουςα αρχι για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, 

ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν 

περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για 

τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα 

αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για 

τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του 

άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν 

θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και 

τθσ διαφάνειασ.89 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 

αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι 

των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.4 και 2.2.5 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

                                                           
89 Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 

(ΕΕΕΣ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και 

μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του90.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από 

τισ καταςτάςεισ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.4 και 2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 

διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 105 του 

ν.4412/2016, όςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ, κακϊσ και των οικονομικϊν προςφορϊν ι/και των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν 

προςφορϊν, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ 
οργάνου, μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα από αυτιν 
που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Συγκεκριμζνα, θ ςφμβαςθ μπορεί να 
κατακυρωκεί για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ ποςότθτασ 
αγακϊν που αναφζρονται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 

Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν Απόφαςθ Κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 

πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 

1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν Απόφαςθ Κατακφρωςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι 

προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, 

μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, 

επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 

ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ91. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με το 

                                                           
90 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4782/2021. 
91      Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω 

απόφαςθσ.92 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 

ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 

οριςτικά,  

β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 

άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 

αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 

του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 

327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και  

δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 

υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία 

δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 

4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 

κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται 

ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 

θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, μζςω 

τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 

προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται 

ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν 

κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ματαιϊνεται ςφμφωνα με το άρκρο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι 

μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 

197 και 198 ΑΚ.93 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 

επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο 

ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.94 

                                                           
92 Ρρβλ. άρκρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
93 Άρκρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021. 
94 Άρκρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία  

Διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τυχόν τροποποιιςεων αυτισ, 
διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV, άρκρα 345 ζωσ 374, του ν. 4412/2016. Ειδικότερα: 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και 
ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει 
δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι 
προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του95. 
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα 
αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν 
ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από 
τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ96 . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει 
ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ 
θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5997. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ. 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» ςτθν 
θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» 
ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 του Ν. 4412/2016 . Θ επιςτροφι του 
παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) 
όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από 
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από 
τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 20 του π.δ. 39/2017. 
Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 
υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 του 
ν. 4412/2016 και άρκρο 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.  

                                                           
95 Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
96 Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
97 Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art345
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Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  μζςω τθσ 
λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το, 
προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ 
τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα 
ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι 
ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα 
από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ 
το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι 
παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον 
του αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου (Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ).98 Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ 
ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου 
βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ 
του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ 
τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι 
κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.99 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν 
πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.100 

                                                           
98  Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων του παρόντοσ είναι το Διοικθτικό Εφετείο τθσ 

ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ προκφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ των Οδθγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμώμενθ αξία μεγαλφτερθ των δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εκδικάηονται 
από το υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία εκάςτθσ ςφμβαςθσ, θ α.α. ςυμπλθρϊνει ςτο παρόν άρκρο τθσ 
Διακιρυξθσ,  το αρμόδιο, ανά περίπτωςθ, Δικαςτιριο, ιτοι το Διοικθτικό Εφετείο ι το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ αναλόγωσ.  

99 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
100 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν ανακζτουςα 
αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν κλιτευςθ του οποίου 
διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ 
θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να 
προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν 
παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ 
άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των 
πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που 
υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ εντόσ δφο 
(2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ 
εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν προκεςμία για τθν υποβολι 
υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ 
κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ 
τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.101 Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 
4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και θ 
εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 32 
του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, το 
κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει 
αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ άρκρου 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ 
ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου 
εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν 
παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 ,  
β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και 
θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο 
προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  
                                                           
101 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,  
ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,  
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 

4 του Ν. 4412/2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ (άνευ Φ.Ρ.Α. και χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται 

τυχόν δικαιϊματα προαίρεςθσ) και κατατίκεται μζχρι τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι κατά τρείσ (03) μινεσ μεγαλφτεροσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ, με δικαίωμα παράταςθσ αυτισ κατόπιν αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.1.5 τθσ παροφςασ ςτοιχεία και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το Υπόδειγμα Β’ που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Α’ τθσ 
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει μζχρι και τθν υπογραφι τθσ τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ, 

ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ 

αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ από τον 
ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  
Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ παροφςασ, απαιτείται από τον 

ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ», για ποςό ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα Γ’ που 

περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Α’ τθσ Διακιρυξθσ. Θ χορθγοφμενθ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθν 

θμερομθνία καταβολισ τθσ ςτον ανάδοχο και επιβαρφνεται με επιτόκιο, το φψοσ του οποίου κακορίηεται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται 

τμθματικά, ςφμφωνα με το άρκρο 5.1 τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, και τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Θ προκαταβολι 

απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται, άμεςα ι ζμμεςα, με το αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι 

ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ι ςτθν περίπτωςθ που τα αγακά 

είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν 

αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται 

προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι 

των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ (ςτθν περίπτωςθ οριςτικισ παραλαβισ) κακϊσ και θ 

παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ (ςτθν περίπτωςθ τμθματικισ παραλαβισ) γίνεται μετά από τθν 

αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 
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4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι 
τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ 
φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

Ρειραιά, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205 Α του Ν.4412/2016. Ρριν από τθν 

άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο 

άρκρο 205 του Ν.4412/2016 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από 

όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο 

αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι 

παράλειψθσ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά  τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Ν.4624/2019 ςχετικά με τθν 
εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 
2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ 
(Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – GDPR).  

4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι 
κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε κατάςταςθ 
(ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι 
άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) 
μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ 
απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και 
μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ102.  

                                                           
102     Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
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Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι 
δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1 Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ 
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ 
ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε 
να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Στθν περίπτωςθ 
αυτι ο Ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που είχε 
προςκομίςει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία τα οποία κα αξιολογθκοφν 
αρμοδίωσ ϊςτε να γίνει αποδεκτι ι μθ θ ανωτζρω αντικατάςταςθ. 

4.4.3 Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.8.2 τθσ παροφςασ, 
εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του 
Ν.4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
Ν.4412/2016.  

4.4.4 Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ Σφμβαςθσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τότε αυτό κα αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ του αναφερόμενου ςτθν ενότθτα Β.9 
του άρκρου 2.2.8.2 τθσ παροφςθσ δικαιολογθτικό (είτε ιδιωτικό ςυμφωνθτικό είτε υπεφκυνθ διλωςθ). 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. βϋ  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 και προεγκρίςεωσ τθσ  
Υπεφκυνθσ Αρχισ, ςφμφωνα με τα άρκρα 8 και 46 τθσ αρικ. πρωτ.: 2015/6-9-2019 (Β’ 3522) Υπουργικισ 
Απόφαςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Εκνικϊν Ρρογραμμάτων των Ταμείων Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (Τ.Α.Μ.Ε./AMIF) και Εςωτερικισ Αςφάλειασ (Τ.Ε.Α./ISF) για τθν προγραμματικι 
περίοδο 2014-2020.  

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 και 
τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ103, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 
4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ 

                                                           
103      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 
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οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του 
προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε 
τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)104. Θ ςφμβαςθ 
ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και 
ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ 
κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν.4412/2016, 
που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα αδικιματα 
που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν 
βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα 
βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ ακεραιότθτασ 
τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

4.7 Εμπιςτευτικότθτα  

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και µετά τθ λιξθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ αναλαµβάνει τθν 
υποχρζωςθ να τθριςει εµπιςτευτικά και να µθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυµπεριλαµβανοµζνων των 
εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφµενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. Αντίςτοιχθ υποχρζωςθ υφίςταται και κακ’ όλθ τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθµόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά µε τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν προθγοφµενθ 
ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οφτε να ςυµµετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ µε τισ 
υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι µε κανζνα 
τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ καλφπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπωσ και όλο το 
προςωπικό του, τουσ υπεργολάβουσ του, όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του και, εν γζνει, πάςθσ φφςεωσ προςτθκζντεσ 
ι βοθκοφσ εκπλθρϊςεϊσ του κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
104    Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ 

διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ:  

α) Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, ι  

β) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (άνευ Φ.Ρ.Α.), με τθν 
κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§7 του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι 
του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.  

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ 
προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ ςτον ανάδοχο 
μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ 
το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν 
θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ105 το οποίο κα παραμζνει 
ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ106. 

Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ, εφόςον αυτζσ 
πραγματοποιθκοφν.  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Οι προςφζροντεσ δφνανται να επιλζξουν με ςχετικι διλωςι τουσ ςτον (υπο)φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
τουσ ζναν εκ των δφο (02) ανωτζρω τρόπων, ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα λαμβάνεται υπόψθ ωσ τρόποσ πλθρωμισ 
θ περίπτωςθ α), ιτοι θ εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) *Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 
(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει. Θ κράτθςθ αυτι καταβάλλεται κανονικά μζχρι καταργιςεϊσ τθσ βάςει 
διατάξεων ν.4912/2022), 

β) *Κράτθςθ 0,1% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε 
πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 7 του 
ν.4419/2022), 

*Οι ωσ άνω κρατιςεισ *(α) - (β)+ υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) ςφμφωνα 
με τα άρκρα 12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου κακϊσ και ςε ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που αντιςτοιχεί ςε 
ποςοςτό 20% επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ν. 4169/1961. 
 

γ)** Κράτθςθ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016107 

                                                           
105 Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 
106 Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του 

Ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.  
107 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ 

άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 
6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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** H ωσ άνω κράτθςθ υπόκειται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 2% (ποςό Β’) και ειςφορά υπζρ 
ΟΓΑ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% επί του Β’ ποςοφ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ κακϊσ πρόκειται για προμικεια αγακοφ. 

Οι υπζρ του δθμοςίου ι τρίτων κρατιςεισ για φόρουσ, τζλθ ι δικαιϊματα κλπ αφαιροφνται από τθν πλθρωμι 
του δικαιοφχου. 

5.1.3 Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει, φςτερα από ζγγραφθ εντολι τθσ 

αρμόδιασ οικονομικισ Υπθρεςίασ του πρϊτου ςυμβαλλόμενου και μετά από τθ διαβίβαςθ των απαραίτθτων 

δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, μζςω θλεκτρονικισ τραπεηικισ (e-banking) ςτο όνομα τθσ αναδόχου εταιρείασ μζχρι 

του ςυμβατικοφ ποςοφ. 

Διευκρινίηεται ότι: 

1. Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ ςτθν αρμόδια 
Υπθρεςία πιςτοποιθτικοφ/ϊν αςφαλιςτικοφ/ϊν φορζα/ων από το/τα οποίο/α να προκφπτει ανυπαρξία οφειλισ 
τθσ επιχειριςεωσ προσ αυτό/ά, κακϊσ και πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ, διαφορετικά κα 
αποδίδεται από το Δθμόςιο κατευκείαν ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι ςτο Δθμόςιο αντίςτοιχα ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ριςτοποιθτικά απαιτοφνται από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και προςωρινοφ αναδόχου. 

2. Θ υποβολι του τιμολογίου από τον προμθκευτι δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του 
πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςι του κα γίνει εντόσ των προβλεπόμενων ςτθ νομοκεςία 
προκεςμιϊν.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, ιτοι εφόςον ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία 

που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 

ςυμμορφϊκθκε με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φόρτωςε, δεν παρζδωςε ι δεν αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά είδθ ι δεν επιςκεφαςε ι δεν 

ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτο άρκρο 206 περί χρόνου παράδοςθσ υλικϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 203 

του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ’, θ 

ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 

203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Αν θ 

προκεςμία που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 

ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
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Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ επιβάλλονται, με 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 

ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 

ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 

ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ 

τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

γ) Ππωσ ορίηεται από τθν περ. γ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, καταλογιςμόσ του 

διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που 

δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί 

τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν 

προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με 

διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, 

χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016. 

Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ-ΤΚΕ) x Ρ, όπου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 

μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι 

από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου, ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 

τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που 

δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν 

είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του 

Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



 

Ανικει ςτθν αρικ. 14/2022 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου  

 

    

    

 
 

 

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία» 
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ  

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ  

 

80 

δ) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν.4412/2016 αποκλειςμόσ του 

αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2 Αν τα είδθ παραδοκοφν/εγκαταςτακοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 

μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του ν.4412/2016, 

επιβάλλεται πρόςτιμο108 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 

εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, χωρίσ 

ΦΡΑ. Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που παραδόκθκαν 

εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για παράδοςθ/εγκατάςταςθ ι 

αντικατάςταςθ των ειδϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 

διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 

καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ 

λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ είδουσ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο 

όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.  

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 

πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), 6.1 (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.3 (Απόρριψθ 

ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι 

για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ (ΥΝΑΝΡ) μζςα ςε ανατρεπτικι 

προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ 

εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ.  

Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 

προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 

απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο του 

                                                           
108 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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Ρειραιά, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του 
άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και 
τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ 
ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ 
τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν 
ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

5.5 Ειδικοί όροι χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ – Κανόνεσ Δθμοςιότθτασ 

5.5.1 α) Ο Δικαιοφχοσ οφείλει να λαμβάνει ζγκριςθ από τθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Ρ για τισ 
διαδικαςίεσ τθσ διακιρυξθσ, ανάκεςθσ και τροποποίθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
β) Να προβάλλει ςε όλεσ τισ δράςεισ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ που υλοποιεί το ζμβλθμα τθσ Ζνωςθσ, με 
αναφορά ςτθν Ζνωςθ και ςτο Ταμείο που ςτθρίηει τθν πράξθ.  
γ) Να αναρτά ςτον διαδικτυακό τόπο του, αν υπάρχει, ςτοιχεία τθσ πράξθσ, όπωσ ςφντομθ περιγραφι, ανάλογθ 
με το επίπεδο τα ςτιριξθσ, ςτόχουσ και αποτελζςματα, επιςθμαίνοντασ τθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ από τθν 
Ζνωςθ. 

5.5.2 Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να λαμβάνει και να τθρεί με δικι του δαπάνθ όλα τα μζτρα 
πλθροφόρθςθσ που προβλζπονται ςτουσ Εκτελεςτικοφσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) 1048/2014 και 1049/2014, κακϊσ και 
ςτον Οδθγό Εφαρμογισ Μζτρων Ενθμζρωςθσ και Δθμοςιότθτασ Εκνικϊν Ρρογραμμάτων Ταμείου Αςφλου 
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ, Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ/Υπουργείου 
Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ (Αφγουςτοσ 2017), κακόςον το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ χρθματοδοτείται 
ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ.   Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει να τοποκετιςει μόνιμθ ευμεγζκθ πινακίδα, ςε εμφανζσ ςθμείο όπου γίνεται εφκολα ορατό από το 
κοινό, το αργότερο εντόσ τριϊν (03) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ φυςικοφ (ενςϊματου) 
αντικειμζνου. Θ πινακίδα, θ οποία ςχεδιάηεται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτον 
Εκτελεςτικό Κανονιςμό 1049/2014, αναγράφει: α) τον τφπο και τθν ονομαςία τθσ δράςθσ/του ζργου, β) το 
ζμβλθμα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γ) το Ταμείο που ςτθρίηει τθ δράςθ/το ζργο και δ) διλωςθ που ζχει επιλεγεί 
από τθν Υπεφκυνθ Αρχι, ςτθν οποία τονίηεται θ προςτικζμενθ αξία τθσ ςυνειςφοράσ τθσ Ζνωςθσ. Οι εν λόγω 
πλθροφορίεσ καταλαμβάνουν τουλάχιςτον το 25% τθσ πινακίδασ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το αντικείμενο τθσ προμικειασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςε πλιρθ 

λειτουργία και ζτοιμο προσ χριςθ (με ευκφνθ και δαπάνθ του ιδίου), μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο 

που αναλυτικά ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ και παρατίκεται ςυνοπτικά 

ανά Κεφάλαιο ειδϊν κατωτζρω:  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Τζςςερισ (04) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ρζντε (05) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Ζξι (06) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

Στουσ παραπάνω χρόνουσ δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υπό 
προμικεια ειδϊν.  

Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον ανωτζρω χρόνο παράδοςθσ κα επιβάλλονται ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ οι προβλεπόµενεσ 
από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Κακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Υπθρεςία δεν υπολογίηονται ςτο 
χρόνο παράδοςθσ.  

Ο τόποσ παράδοςθσ των προκθρυχκζντων ειδϊν περιγράφεται αναλυτικά ςτα αντίςτοιχα τεφχθ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν ςτο Ραράρτθμα Δϋ τθσ παροφςασ και παρατίκεται ςυνοπτικά ανά Κεφάλαιο ειδϊν κάτωκι:  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Εγκαταςτάςεισ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (Αγ. Κοςμάσ) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Εγκαταςτάςεισ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (Κεντρικόσ Λιμζνασ Ρειραιά) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Εγκαταςτάςεισ Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (112 ΡΜ Ελευςίνα) 

*κωδικόσ NUTS: EL 30 (Αττικι)+ 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου μπορεί να παρατείνεται, με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρου 206 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά 

από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον 

ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 

πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του 

ν.4412/2016 για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 

παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, ο ςυμβατικόσ 

χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 

λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 

παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ - παράδοςθσ 

δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςτον ανάδοχο. 
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6.1.2 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το είδοσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΡΙΧ.) 
και Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ε.Μ., κακϊσ και τθν Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α.), τθν αποκικθ υποδοχισ των ειδϊν και τθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το είδοσ, τουλάχιςτον 
πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.  

Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτον τόπο παράδοςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν 
υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τθν εκάςτοτε επιςπεφδουςα Υπθρεςία του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
(Δ.Ε.Μ. - Δ.ΕΡΙΧ.), ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία παράδοςθσ, το είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ παραδόκθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1 H παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, 

που ςυγκροτοφνται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του ν.4412/2016109 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ. Κατά τθν διαδικαςία 

παραλαβισ των Ειδϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί 

και ο ανάδοχοσ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. Επιπρόςκετα τον ανάδοχο βαρφνει και θ δαπάνθ 

εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ, κατά τα αναλυτικϊσ οριηόμενα ςτο παράρτθμα Δ’ (Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα ςυγκροτθκεί Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 

και Ραραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Θ εν λόγω Επιτροπι ειςθγείται για όλα τα 

κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ εκάςτοτε ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςτουσ προβλεπόμενουσ 

από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ κάκε 

ςφμβαςθσ, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των 

όρων τθσ κάκε ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται/γνωμοδοτεί για τθ 

λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων, κακϊσ και για κάκε άλλο ηιτθμα που κα 

προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ λόγου χάρθ παράταςθ χρόνου παράδοςθσ. Με απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 

παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ. 

Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 

(μακροςκοπικό – οριςτικό – παραλαβισ του είδουσ με παρατθριςεισ – απόρριψθσ των ειδϊν) ςφμφωνα με τθν 

παρ.3 του άρκρου 208 του ν.4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Είδθ που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ 

που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται 

                                                           
109 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του Ν. 4412/2016: “ Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςυγκροτείται τριμελισ ι 

πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα 
τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ 
ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ φςτερα από εμπρόκεςμο αίτθμα 

του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/2016. Τα ζξοδα βαρφνουν 

τον ανάδοχο εφόςον τα είδθ απορριφκοφν οριςτικά ι παραλθφκοφν με ζκπτωςθ, ανεξάρτθτα εάν θ ανάκεςθ 

για επανεξζταςθ γίνεται μετά από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα. Τα ζξοδα αυτά καταλογίηονται 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν από 

πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των 

οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν 

των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του 

ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 

αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2 Θ παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν κα 

πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ - Ραραλαβισ Ειδϊν και Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν 

του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.  Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι και θ ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ 

κα ολοκλθρωκεί εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν παράδοςθ των προςφερόμενων ειδϊν, ςφμφωνα με τθ 

διαδικαςία που περιγράφεται ςτα αντίςτοιχα τεφχθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ 

παροφςασ, τθν αρικ. Ρ1/2489/22-8-1995 Απόφαςθ ΥΡΕΜ κακϊσ και τισ προβλζψεισ του Ν.4412/2016, όπωσ 

ιςχφει.  

Διευκρινίηεται ότι ο Ρρόεδροσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ, ςτθν περίπτωςθ 

κατά τθν οποία ο προμθκευτισ δεν ειδοποιιςει ι δεν ειδοποιιςει εγκαίρωσ κατά τα ανωτζρω (βλ. ςχετικά 

άρκρο 6.1.3 τθσ παροφςθσ), τθν Επιτροπι, αυτι ςυνζρχεται εντόσ (10) εργαςίμων θμερϊν από τθσ ειδοποιιςεϊσ 

τθσ είτε από τον προμθκευτι είτε από τθν ενδιαφερόμενθ Υπθρεςία (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΡΙΧ.-Δ.Ε.Μ.) ότι 

προςκομίςκθκαν ι πρόκειται να προςκομιςκοφν τα είδθ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο χρόνοσ παραλαβισ, τον οποίο 

ορίηει θ ςφμβαςθ, αρχίηει από τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ ςυγκλιςεωσ τθσ Επιτροπισ. 

Εάν ο προμθκευτισ, καίτοι ειδοποίθςε, δεν προςκόμιςε εγκαίρωσ τα είδθ ι εάν κακυςτερεί θ απάντθςθ ελζγχων 

που διενεργοφνται ςε εργαςτιρια του φορζα, θ Επιτροπι ςυνζρχεται ςε ςυνεδρίαςθ και ςυντάςςει ζκκεςθ, 

αναφζροντασ τουσ λόγουσ τθσ κακυςτζρθςθσ και τισ δικζσ τθσ ςχετικζσ ενζργειεσ. Τθν ζκκεςθ αυτι τθν 

υποβάλλει ο Ρρόεδροσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Στισ αυτζσ ωσ άνω ενζργειεσ προβαίνει θ Επιτροπι και ςτθν περίπτωςθ που μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ του 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ των ειδϊν, ουδεμία παράδοςθ ζγινε. 

Αν θ παραλαβι των ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 

ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που 

παραλαμβάνει τα είδθ αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του 

φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του είδουσ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί 

θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
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του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από 

τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν.4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 

των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Για ηθτιματα που δεν ορίηονται ειδικότερα/ διαφορετικά ςτθν παροφςα κακϊσ και ςτο Ν. 4412/2016 

εφαρμοςτζα τυγχάνει θ υπ’ αρικ. ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Β’ 764).  

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1   Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των ειδϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2   Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.3.3  Θ επιςτροφι των ειδϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  του 
άρκρου 213 του Ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ επιςτροφι των ειδϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν 
προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. 

6.4 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ – Εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ 

6.4.1 Ο/οι Ανάδοχοσ/οι υποχρεοφται/νται µε τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ να κατακζςει/ςουν ζγγραφθ διλωςθ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ (ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ) για τα 
παραλθφκζντα είδθ, για χρονικι διάρκεια (από τθν θμερομθνία του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ) όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτα αντίςτοιχα τεφχθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςτο 
Ραράρτθμα Δ’ τθσ παροφςασ ςε ςυνδυαςμό με τθν κατατεκείςα Τεχνικι Ρροςφορά και τισ διατάξεισ των 
άρκρων 215 και 72 ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

6.4.2 Θ ανωτζρω ζγγραφθ εγγφθςθ κα ςυνοδεφεται από ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ξεχωριςτι 
για κάκε υπό προμικεια είδοσ, το περιεχόμενό τθσ οποίασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνο µε το Υπόδειγμα Δϋ που 
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Α’ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016, όπωσ 
ιςχφει. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ κα άρχεται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και κα είναι κατά τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτεροσ από τον χρόνο 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ενϊ το φψοσ ζκαςτθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κακορίηεται ανά Κεφάλαιο ειδϊν ωσ 
ακολοφκωσ:  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (άνευ Φ.Ρ.Α.) για κάκε είδοσ.  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (άνευ Φ.Ρ.Α.) για κάκε είδοσ.  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (άνευ Φ.Ρ.Α.).  

Θ ωσ άνω ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ αποςκοπεί ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ αποκατάςταςθσ των 
ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των βλαβϊν που προκαλοφνται κατά τθν περίοδο εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.  

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου, θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν ανακζτουςα 
αρχι, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ 
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για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία του ςυμβατικοφ αντικειμζνου κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά 
πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ επιτροπι 
ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.  

Μζςα ςε ζναν (01) μινα από τθ λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, θ ωσ άνω 
Επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για 
τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι 
μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ καλισ λειτουργίασ του παρόντοσ άρκρου. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο.  

6.5  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από 
τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει 
μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα 
αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, 
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ).110 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
110  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
          Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 

(ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
          Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ ριτρα υποκατάςταςθσ 

του αναδόχου (άρκρο 6.8.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι 
ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 
4412/2016 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ  

 

Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α   Α’ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

YΡΟ∆ΕΙΓΜΑ  Αϋ  
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / 
Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν, Ακτι Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10 
 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ111. 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………112 
υπζρ του  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................…………………………………..113 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςτο διενεργοφμενο 
διαγωνιςμό τθσ ............................... (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) ςφμφωνα με τθν 
(αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ.....................................................114 του Υπουργείου Ναυτιλίασ 
και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και 
Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, για τθν ανάδειξθ αναδόχου 
για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “................................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα 
...............115 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω διαδικαςία απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ του/τθσ (................................................- υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 
(05) θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

                                                           
111 Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε 
παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ (άρκρο 72 Ν. 4412/2016). 
112 Ππωσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. 
113 Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
114 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ. 
115 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..116.  
ι 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 
Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ117. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε118. 

 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
116 ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Επιλζγουμε ςυγκεκριμζνο χρόνο λιξθσ ι μζχρι τθν επιςτροφι. Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ 
τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθ διακιρυξθ (άρκρο 72 του Ν. 4412/2016). 
117  Άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 
118  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ' 
αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΥΡΟ∆ΕΙΓΜΑ  Βϋ  
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
        Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ 
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι 
Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ119. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………………..120 
υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ...................121 τθσ υπ’ αρικ ..... ςφμβαςθσ “................................(τίτλοσ 
ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/ θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ 122 ........................... του Υπουργείου 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και 
Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που 
διενεργικθκε τθν ................ ................. (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν). 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 
(05) θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε 
τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό 
τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε123. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
 

 

                                                           
119 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 
120 Ππωσ υποςθμείωςθ 31. 
121 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 
122 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν. 
123 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν 
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  Γϋ 
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ 
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι 
Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ124. 
Ρλθροφορθκικαμε από ………............. (Επωνυμία Αναδόχου, Διεφκυνςθ), ότι θ Σφμβαςθ Νο ......., 
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ 125 
........................... του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν 
Διαγωνιςμϊν και το διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................................ (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν), ζχει υπογραφεί μεταξφ ςασ ωσ αγοραςτζσ και του: 
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)  
ωσ  προμθκευτι  και  αφορά τθν προμικεια ................ (Είδοσ και ποςότθτα προμικειασ),  ςυνολικισ  αξίασ  
................... και  ότι  ςφμφωνα  µε  τουσ  όρουσ  τθσ παραπάνω ςφμβαςθσ δικαιοφται να λάβει από εςάσ 
προκαταβολι ίςθ µε ........% τθσ ςυνολικισ αξίασ των υλικϊν ζναντι εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ 
ιςόποςθσ αξίασ. 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα 
επιςτολι υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, και δια τθσ παροφςθσ υποχρεοφμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ να ςασ πλθρϊςουμε ολικϊσ ι μερικϊσ, ςε 
περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ καταλογιςμοφ, το ποςό  τθσ εγγυιςεωσ αυτισ κατόπιν ειδοποιιςεϊσ ςασ 
καταβάλλοντασ επίςθσ και τόκουσ που αναλογοφν ςε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ ι µθ παράδοςθσ του 
προµθκευτζου υλικοφ. 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 
(05) θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

                                                           
124   Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.  
125 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν. 
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
ι  
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε 
τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε  να  παρατείνουμε  τθν  ιςχφ  τθσ  εγγφθςθσ  φςτερα  από  απλό  ζγγραφο  τθσ  Υπθρεςίασ  ςασ  µε  
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό 
τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε126. 

 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
126 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν 
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  Δϋ  
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
Ρροσ: Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ 
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν, Ακτι 
Βαςιλειάδθ Ρφλθ Ε1-Ε2, 185 10 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ127. 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………………..128 
υπζρ του:  
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία τθσ υπ’ αρικ ..... ςφμβαςθσ 
“................................(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ του 
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Διεφκυνςθ 
Ρρομθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν/ Τμιμα 2ο Υλοποίθςθσ προμθκειϊν Τακτικϊν Διαγωνιςμϊν και το 
διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν ................ ................. (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν). 
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε 
(05) θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε 
τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό 
τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε129. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

                                                           
127 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 
128 Ππωσ υποςθμείωςθ 55. 
129 Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν 
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



 

Ανικει ςτθν αρικ. 14/2022 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου  

 

    

    

 
 

 

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία» 
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ  

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ  

 

93 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

     
 

         
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                               
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ   
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ & ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΑΡΟΘΘΚΩΝ 
ΤΜΘΜΑ 2ο ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 
Αρικμ. Σφμβαςθσ: Τ...../202….. 

 

Σφμβαςθ αξίασ …………………… ευρϊ #………..……€#  

(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και λοιπϊν κρατιςεων) 

για τθν «Ρρομικεια ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα  

ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ».  

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ και εκνικοφσ πόρουσ  

ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020»  

με Κωδικό ΟΡΣ 5069035. 

 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθ Δράςθ «Ενίςχυςθ τθσ Εκνικισ Ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ ιματιςμοφ και 

εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ των ςυνόρων», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον Ειδικό Στόχο 2 «Σφνορα» και ςτον Εκνικό Στόχο 6 «Εκνικι 

Ικανότθτα» του βάςει τθσ αρικ. πρωτ. 1640/Φ.35/25-08-2020 (ΑΔΑ:9ΚΡ346ΜΔΨΟ-Φ6Χ) Συμφωνίασ Επιδότθςθσ 

Δράςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων του Ταμείου Αςφλου, 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και του Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. 

Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ.). 

 

 

 Στον Ρειραιά, ςιμερα τθν …… του μθνόσ …........……………., του ζτουσ ………, θμζρα …............………….  ςτο 

Γρ. .............. τ............................................................ του  Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (Ακτι 

Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε1-Ε2, Λιμζνασ Ρειραιϊσ), οι υπογεγραμμζνοι αφενόσ ο …………………………του Υπουργείου 

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, που εκπροςωπεί µε τθν ιδιότθτά του αυτι και ςφμφωνα µε τισ κείμενεσ 

διατάξεισ το Ελλθνικό Δθμόςιο, και αφετζρου θ εταιρεία µε τθν επωνυμία ………….…………………………. και το 

διακριτικό τίτλο ……................, ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ …………………….., που εδρεφει ςτ …………………, Δ/νςθ 

………………………., Τ.Κ.…………….., Τθλ. ……………….,  Φαξ……………………, που κα καλείται ςτο εξισ «ΕΤΑΙΕΙΑ», θ 

οποία ςυςτάκθκε µε το υπ’ αρικμ.  ……………………….. καταςτατικό, όπωσ αυτό δθμοςιεφκθκε ςτο   

......................................... και  τθν  οποία  εκπροςωπεί  για  τθν  υπογραφι τθσ παροφςασ δυνάμει του ανωτζρω 

κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ και του υπ’ αρικμ. ……… Ρρακτικοφ του Δ.Σ. (ΦΕΚ ςυγκρότθςθσ Δ.Σ. ςε ςϊμα 

........................................), ο/θ ……………………….., νόμιμοσ εκπρόςωποσ και διαχειριςτισ τθσ .......................... , 

κάτοχοσ του υπ’ αρικμ.    ……………………….   δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ που εκδόκθκε από το 
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............................................, ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 

 Με βάςθ τθν  αρικ. …./2022 Διακιρυξθ (ςυςτθμικοί Αρικμοί: ………………………….) διενεργικθκε τθν ….-.…-

2022, επαναλθπτικόσ, θλεκτρονικόσ, τακτικόσ, ανοικτόσ, διαγωνιςμόσ, διεκνοφσ ςυμμετοχισ, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, με 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ ςε ευρϊ για τθν ανάδειξθ αναδόχου/ων για τθν «Ρρομικεια ιματιςμοφ και 

εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ», ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

ενόσ εκατομμυρίου τετρακοςίων δφο χιλιάδων επτακοςίων εβδομιντα ευρϊ #1.402.770,00€# 

(ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και νομίμων κρατιςεων). Ειδικότερα, θ διαδικαςία περιλάμβανε τθν προμικεια 

των κάτωκι ειδϊν: 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Καταδυτικόσ και Επιχειρθςιακόσ / Τακτικόσ εξοπλιςμόσ τθσ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Μ.Υ.Α./ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΜΕΟΣ IΙ: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Μ.Υ.Α./ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ιματιςμόσ και Επιχειρθςιακόσ εξοπλιςμόσ για τθ κάλυψθ αναγκϊν ςτελεχϊν 

Κλιμακίων Ειδικϊν Αποςτολϊν (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 

ΜΕΟΣ I: Επιχειρθςιακόσ Ιματιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

ΜΕΟΣ ΙI: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Επιχειρθςιακόσ Εξοπλιςμόσ Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 Αποτζλεςμα του παραπάνω αναφερομζνου διαγωνιςμοφ ιταν θ κατακφρωςθ τθσ εν κζματι προμικειασ 

για το/τα Είδοσ/θ …. με τθν αρικ. ………………………….. Απόφαςθ του ..................................  ςτθν εταιρεία με τθν 

επωνυμία «………………………............……………» και το διακριτικό τίτλο .................................., ςφμφωνα με τθν 

προςφορά τθσ, αντί του ςυνολικοφ ποςοφ των #……………………….€# (…………………………………………………), 

ςυμπεριλαμβανομζνων των νομίμων κρατιςεων, ωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτα επόμενα άρκρα. 

Σφμφωνα με τθν 20977/23-8-2007 (Βϋ1673) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 

«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005», θ 

εταιρεία «……………………………………………», υπζβαλε τισ από …..-…..-202……. υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8 

του Ν.1599/1986 των νόμιμων εκπροςϊπων τθσ ότι δεν ζχει εκδοκεί καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια 

του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του Ν. 3414/2005. 

Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  προθγικθκε προςυμβατικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ και 

εγκρίκθκε θ υπογραφι αυτισ, ςφμφωνα με τθν αρικ. …………………… Ρράξθ τθσ από ……………… ςυνεδριάςεωσ του 

……….. Κλιμακίου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. 

Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διατυπϊκθκε θ αρικ. πρωτ. …………../….-….-202… «Ζγκριςθ 

ςχεδίου ςφμβαςθσ για …………………………………………………………………. (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ)» τθσ 

Εντεταλμζνθσ Αρχισ: ΕΙΔΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΘΣ& ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΟΩΝ (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. 

Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ.)  

 Φςτερα από αυτά, ο …………………........................, με τθν παραπάνω ιδιότθτά του, ανακζτει ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ 

και αυτι αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ 

αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 
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ΑΘΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται να προβεί ςτθν προμικεια και παράδοςθ του/των κάτωκι είδουσ/ειδϊν 

(ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ), όπωσ αναλυτικά αυτό/ά περιγράφεται/ονται ςτθν Απόφαςθ 

Κατακφρωςθσ, ςε ςυνδυαςμό µε τθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (Τεχνικι - Οικονομικι) κακϊσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ (Ραράρτθμα Δ’) τθσ υπ’ αρικμ. …./2022 Διακιρυξθσ επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ, οι όροι τθσ 

οποίασ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 2o  

ΡΟΣΟΤΘΤΑ - ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

     Οι ποςότθτεσ, τα είδθ, οι τιμζσ και θ Υπθρεςία για τθν οποία προορίηονται, ορίηονται ωσ κατωτζρω:  

 

Εργοδότθσ ι Κφριοσ του 

Ζργου: 
Είδοσ 

Μονάδα  

Μζτρθςθσ 
Ροςότθτα 

Τιμι μονάδοσ 

(ςε €) με κρατιςεισ (άνευ 

Φ.Ρ.Α.) 

Ελλθνικό Δθμόςιο / 

Υπουργείο Ναυτιλίασ & 

Νθςιωτικισ Ρολιτικισ / 

Αρχθγείο Λιμενικοφ 

Σϊματοσ - Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ / Διεφκυνςθ 

Επιχειριςεων ι Διεφκυνςθ 

Επιχειρθςιακϊν Μζςων  

    

              

  Αξία ….. :  €  

  Κρατιςεισ υπζρ τρίτων € 

  Φ.Ρ.Α.:  

  

 

Γενικό Σφνολο: €  

 

Θ ανωτζρω τιμι νοείται για παράδοςθ των ανωτζρω ειδϊν, με όλεσ τισ ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ και 

άνευ πραγματικϊν ελαττωμάτων, κατά πλιρθ κυριότθτα, νομι και κατοχι και ελεφκερων παντόσ νομικοφ 

ελαττϊματοσ, με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ςτον τόπο που ορίηεται ςτθ διακιρυξθ 

(ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ) και ςυμπεριλαμβάνει κρατιςεισ και κάκε είδουσ δαπάνθ και τα ζξοδα μεταφοράσ.  

Θ παραπάνω τιμι κα παραμείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και δεν 

υπόκειται ςε καμία μεταβολι από οποιαδιποτε αιτία. 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ βαρφνεται, κατά περίπτωςθ, µε κρατιςεισ, μεταφορικά, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, αςφάλιςθ 

ειδϊν, ηυγιςτικά, εκφορτωτικά, κλπ ζξοδα - επιβαρφνςεισ μζχρι τθν προςικουςα, κατά τουσ όρουσ του παρόντοσ 

άρκρου, παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν. 
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ΑΘΟ 3ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Τα υπό προμικεια είδθ, που αναφζρονται ςτα Άρκρα 1 και 2, κα ανταποκρίνονται ςτα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι – οικονομικι) και κα καλφπτουν τουσ 

όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτα αντίςτοιχα τεφχθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Δϋ τθσ αρικ. …./2022 Διακιρυξθσ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. 

Επίςθσ, θ ΕΤΑΙΕΙΑ πζρα από τθν υποχρζωςι τθσ για ςυμμόρφωςθ µε τουσ όρουσ, τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ και τθν Ρροςφορά τθσ (τεχνικι – οικονομικι),  υπόςχεται ότι κα υπόκειται ςτον 

ζλεγχο και κα ςυμμορφϊνεται µε τισ οδθγίεσ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν και Επιτροπϊν του Υπουργείου. 

 

ΑΘΟ 4ο 

ΡΑΑ∆ΟΣΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ 

ΡΑΑΔΟΣΘ: Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υπό προμικεια είδθ ςε πλιρθ λειτουργία και 

ζτοιμα προσ χριςθ (με ευκφνθ και δαπάνθ του ιδίου) μζςα ςτα χρονικά όρια και με τον τρόπο που αναλυτικά 

ορίηεται ςτο Άρκρο 6.1 και ςτα αντίςτοιχα τεφχθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Ραραρτιματοσ Δ’ τθσ 

Διακιρυξθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν Ρροςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (τεχνικι - οικονομικι) και παρατίκεται ςυνοπτικά 

ανά Κεφάλαιο ειδϊν κατωτζρω:  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Τζςςερισ (04) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Ρζντε (05) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  Ζξι (06) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

Στουσ παραπάνω χρόνουσ δεν περιλαμβάνεται ο χρόνοσ οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υπό 

προμικεια ειδϊν.  

Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον ανωτζρω χρόνο παράδοςθσ κα επιβάλλονται ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ οι προβλεπόµενεσ 

από τθν κείμενθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Κακυςτεριςεισ που οφείλονται ςτθν Υπθρεςία δεν υπολογίηονται ςτο 

χρόνο παράδοςθσ.  

Ο τόποσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν περιγράφεται αναλυτικά ςτα αντίςτοιχα τεφχθ των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν ςτο Ραράρτθμα Δϋ τθσ παροφςασ και παρατίκεται ςυνοπτικά ανά Κεφάλαιο ειδϊν κάτωκι:  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Εγκαταςτάςεισ Μ.Υ.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (Αγ. Κοςμάσ) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Εγκαταςτάςεισ Κ.Ε.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (Κεντρικόσ Λιμζνασ Ρειραιά) 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Εγκαταςτάςεισ Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (112 ΡΜ Ελευςίνα) 

*κωδικόσ NUTS: EL 30 (Αττικι)+ 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του είδουσ μπορεί να παρατείνεται, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρου 206 του Ν.4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, υπό τισ 

ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 132 του Ν.4412/2016 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά 

τουσ, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 
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εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 

του Ν. 4412/2016 για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 

παράδοςθσ, ο παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, ο ςυμβατικόσ 

χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν 

ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 

εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ - 

παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ. 

Αν τα είδθ φορτωκοφν ι παραδοκοφν/εγκαταςτακοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 

χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν. 

4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. Το 

παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν, χωρίσ ΦΡΑ. 

Εάν τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των ειδϊν που παραδόκθκαν 

εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. Κατά τον 

υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ ι παράδοςθ/εγκατάςταςθ ι 

αντικατάςταςθ των ειδϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 

διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - 

παράδοςθσ. 

Εφόςον ο προμθκευτισ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 

καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ 

λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ είδουσ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο 

όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.  

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 

πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο 

ποςό. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δε φόρτωςε, παρζδωςε/εγκατζςτθςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά είδθ ι 

δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, 

ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν 

ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου.  

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 
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β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 

ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 

προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε 

φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 

επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

γ) Ππωσ ορίηεται από τθν περ. γ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, καταλογιςμόσ του 

διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που 

δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που είχε λάβει μζροσ 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν 

αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν 

προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με 

διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, 

χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016. 

δ) Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλειςμόσ του 

αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

  

ΡΑΑΛΑΒΘ:  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ παραλαβι των ςυμβατικϊν ειδϊν κα 

πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ - Ραραλαβισ Ειδϊν και Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν 

του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.  Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι και θ ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ 

κα ολοκλθρωκεί εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν παράδοςθ των προςφερόμενων ειδϊν, ςφμφωνα με τθ 

διαδικαςία που περιγράφεται ςτα αντίςτοιχα τεφχθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςτο Ραράρτθμα Δ’ τθσ 

παροφςασ, τθν αρικ. Ρ1/2489/22-8-1995 Απόφαςθ ΥΡΕΜ, κακϊσ και τισ προβλζψεισ του Ν.4412/2016, όπωσ 

ιςχφει.  

Το κόςτοσ διενζργειασ των ελζγχων και δοκιμϊν βαρφνει τον προμθκευτι. 

 

Άρκρο 5ο 

ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ – ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 

ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ: (Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ)  

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ: (Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ)  

Κατά τα λοιπά για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ. 

 

Άρκρο 6ο 

ΡΛΘΩΜΘ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ - ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 
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1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ κα γίνει: (επιλζγεται το αϋ ι το βϋ) 

α. Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν, 

β. Με τθν χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 30% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (άνευ ΦΡΑ) ζναντι 

ιςόποςθσ εγγφθςθσ και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν. 

Θ χοριγθςθ τθσ ανωτζρω προκαταβολισ κα γίνεται ςφμφωνα µε τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 και ιδίωσ 

ςτο άρκρο 72 αυτοφ.  

Επιςθμαίνεται ότι θ χορθγοφμενθ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ, 

επιβαρυνόμενθ με το φψοσ επιτοκίου που κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν.  

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει, και τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ.  

Θ προκαταβολι απαγορεφεται να χρθςιμοποιθκεί για δαπάνεσ που δεν ςχετίηονται άμεςα ι ζμμεςα με το 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ επιλογισ πλθρωμισ µε προκαταβολι, κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 

ειςπραχκείςθσ προκαταβολισ και για χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενο από τθν θμερομθνία λιψεωσ αυτισ 

μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα 

λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα 

ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο 

κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

Οι παραπάνω τρόποι πλθρωμισ εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ. 

 

2. Θ πλθρωμι τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί, φςτερα από ζγγραφθ 

εντολι τθσ αρμόδιασ οικονομικισ υπθρεςίασ του πρϊτου ςυμβαλλομζνου και μετά από τθ διαβίβαςθ των 

απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, μζςω θλεκτρονικισ τραπεηικισ (e-banking) ςτο όνομα τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ  

«……………………………………………» μζχρι του ςυμβατικοφ ποςοφ.  

Για τθ διενζργεια τθσ πλθρωμισ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ, ςφμφωνα με 

τισ  διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016. 

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ των ειδϊν ςτθν αποκικθ του φορζα. 

γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι. 

δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

* Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, 

μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

3. Θ δαπάνθ για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ υπόκειται ςε υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ αυτζσ αναγράφονται 

ςτισ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ τθσ Διακιρυξθσ, οι οποίεσ ανζρχονται ςε: 

α)* 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ 
ιςχφει. Θ κράτθςθ αυτι καταβάλλεται κανονικά μζχρι καταργιςεϊσ τθσ βάςει διατάξεων ν. 
4912/2022 )130 

                                                           
130  Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



 

Ανικει ςτθν αρικ. 14/2022 Διακιρυξθ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου  

 

    

    

 
 

 

«Ιςότθτα, Αλλθλεγγφθ, Ρροςταςία» 
Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ  

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλάδασ  

 

100 

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

*Οι ωσ άνω κρατιςεισ (α) και (β) υπόκεινται περαιτζρω ςε παρακράτθςθ χαρτοςιμου 3% (ποςό Α’) ςφμφωνα με 
τα άρκρα 12 και 13 του Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου και ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α. που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 20% 
επί του Α’ ποςοφ ςφμφωνα με το Ν. 4169/1961. 

γ)* 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016131 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% ι/και 8% επί του κακαροφ ποςοφ, αναλόγωσ αν πρόκειται για προμικεια αγακοφ ι παροχι υπθρεςίασ. 

Οι υπζρ του δθμοςίου ι τρίτων κρατιςεισ για φόρουσ, τζλθ ι δικαιϊματα κλπ αφαιροφνται από τθν πλθρωμι 

του δικαιοφχου.  

4. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 

2020 ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ. 91472/2-9-2020 (ΑΔΑ:ΨΓΦΥ46ΜΤΛ-ΓΩΨ) Απόφαςθ Υπουργείου Ανάπτυξθσ 

και Επενδφςεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΡΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμιματοσ Κατάρτιςθσ Ετθςίων Ρρογραμμάτων περί ζγκριςθσ 

ζνταξθσ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Ρ.Δ.Ε.) 2020, ςτθ ΣΑΕ 789/2 του ζργου «Ενίςχυςθ τθσ Εκνικισ 

Ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ ιματιςμοφ και εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ 

Ακτοφυλακισ ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ςυνόρων» με Κωδικό εναρίκμου: 2020ΣΕ78920001.  

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθ Δράςθ «Ενίςχυςθ τθσ Εκνικισ Ικανότθτασ μζςω τθσ προμικειασ ιματιςμοφ και 

εξοπλιςμοφ για τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ Σϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ των ςυνόρων», θ οποία ζχει ενταχκεί ςτον Ειδικό Στόχο 2 «Σφνορα» και ςτον Εκνικό Στόχο 6 «Εκνικι 

Ικανότθτα» του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ «Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020» με Κωδικό ΟΡΣ 5069035 

βάςει τθσ αρικ. πρωτ.: 1640/Φ.35/25-8-2020 (ΑΔΑ:9ΚΡ346ΜΔΨΟ-Φ6Χ) Συμφωνίασ Επιδότθςθσ Δράςθσ τθσ 

Ειδικισ Υπθρεςίασ Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και 

Ζνταξθσ και του Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Ρ.), και 

ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ και εκνικοφσ πόρουσ. Θ πλθρωμι πραγματοποιείται 

ανάλογα με τθ ροι χρθματοδότθςθσ του ζργου. 

Διευκρινίηεται ότι: 

i. Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ ςτθν αρμόδια 

Υπθρεςία πιςτοποιθτικοφ/ϊν αςφαλιςτικοφ/ϊν φορζα/ων από το/τα οποίο/α να προκφπτει ανυπαρξία οφειλισ 

τθσ επιχειριςεωσ προσ αυτό/ά, κακϊσ και πιςτοποιθτικοφ φορολογικισ ενθμερότθτασ διαφορετικά κα 

αποδίδεται από το Δθμόςιο κατευκείαν ςτον αςφαλιςτικό φορζα ι ςτο Δθμόςιο αντίςτοιχα ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ριςτοποιθτικά απαιτοφνται από όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 

προςωπικό ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και προςωρινοφ αναδόχου. 

ii. Θ υποβολι του τιμολογίου από τον προμθκευτι δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του 

πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και θ εξόφλθςι του κα γίνει εντόσ των προβλεπόμενων ςτθ νομοκεςία 

προκεςμιϊν.  

                                                           
131 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ 

άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 
6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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ΑΘΟ 7ο 

ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ - ΕΚΧΩΘΣΘ 

Α. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ θ ΕΤΑΙΕΙΑ κατζκεςε τθν υπ’ αρικμ. ….……………….  

εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ …………..……………………. ποςοφ …….……………………. ΕΥΩ ιςχφοσ ………….………, που 

καλφπτει το 4% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (άνευ Φ.Ρ.Α.), ςφμφωνα µε το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

(ΡΟΣΘΘΚΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ, ΚΑΤΑ ΡΕΙΡΤΩΣΘ) 

Επιςτροφι Εγγυθτικϊν 

α) Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

β) Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 

παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

Οι εγγυιςεισ προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τουσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και τυχόν εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ ι 

αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των ειδϊν 

που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου όπου απαιτείται.  

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται, πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, να 

κατακζςει ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ξεχωριςτι για κάκε υπό προμικεια είδοσ και ςε ποςοςτό 

…….% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (άνευ Φ.Ρ.Α.) ζκαςτου είδουσ (ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Αϋ τθσ υπ’ αρικμ. 

……/2022 Διακιρυξθσ και το υπόδειγμα Δ’ αυτισ). Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ κα άρχεται από τθν επομζνθ τθσ 

θμερομθνίασ οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και κα είναι κατά 

τρεισ (03) μινεσ μεγαλφτεροσ από τον χρόνο εγγυθμζνθσ λειτουργίασ.  

 

Β. ΕΚΧΩΘΣΘ 

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, κακϊσ και θ εκχϊρθςθ των απαιτιςεϊν του ςε οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, χωρίσ 

τθ προθγοφμενθ ρθτι και ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 

ΑΘΟ 8ο  

ΚΥΩΣΕΙΣ - ΘΤΕΣ 

1. Για τυχόν κακυςτεριςεισ από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοςθσ, ακζτθςθ ι µθ εκτζλεςθ ι µθ κανονικι 

εκτζλεςθ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ, κα επιβάλλονται ς’ αυτιν από τθν Υπθρεςία οι 

προβλεπόμενεσ ςτο Ν. 4412/2016 και ςτθ Διακιρυξθ κυρϊςεισ και ποινικζσ ριτρεσ. 

2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται ιδίωσ να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον ςυντρζχουν οι 

προβλεπόμενεσ από το άρκρο 133 του Ν. 4412/2016 προχποκζςεισ κακϊσ και ςε κιρυξθ του αναδόχου 

εκπτϊτου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  
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ΑΘΟ 9ο  

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑΣ 

Ο Δικαιοφχοσ τθσ πράξθσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςχετικά με τθν ςυγχρθματοδότθςθ 

τθσ δράςθσ από το Τ.Ε.Α. και τθν υλοποίθςι τθσ ςτα πλαίςιο του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ, με ςχετικι 

αναφορά/μνεία ςε κάκε ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό που χρθςιμοποιείται για τθν υλοποίθςθ του εν λόγω ζργου.  

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ ζχει τθν υποχρζωςθ να λαμβάνει με δικι τθσ δαπάνθ όλα τα μζτρα για τθν τιρθςθ όλων των μζτρων 

πλθροφόρθςθσ που προβλζπονται ςτουσ Εκτελεςτικοφσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) 1048/2014 και 1049/2014, κακϊσ και 

ςτον Οδθγό Εφαρμογισ Μζτρων Ενθμζρωςθσ και Δθμοςιότθτασ Εκνικϊν Ρρογραμμάτων Ταμείου Αςφλου 

Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ, Ελλθνικι Δθμοκρατία/Υπουργείο Οικονομίασ & 

Ανάπτυξθσ (Αφγουςτοσ 2017), κακόςον το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ χρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο 

του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ.  Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ 

αναλαμβάνει να τοποκετιςει μόνιμθ ευμεγζκθ πινακίδα, ςε εμφανζσ ςθμείο όπου γίνεται εφκολα ορατό από το 

κοινό, το αργότερο εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ φυςικοφ (ενςϊματου) αντικειμζνου. Θ 

πινακίδα, θ οποία ςχεδιάηεται ςφμφωνα με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτον Εκτελεςτικό 

Κανονιςμό 1049/2014, αναγράφει α) τον τφπο και τθν ονομαςία τθσ δράςθσ/του ζργου, β) το ζμβλθμα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γ) το Ταμείο που ςτθρίηει τθ δράςθ/το ζργο και δ) διλωςθ που ζχει επιλεγεί από τθν 

Υπεφκυνθ Αρχι, ςτθν οποία τονίηεται θ προςτικζμενθ αξία τθσ ςυνειςφοράσ τθσ Ζνωςθσ. Οι εν λόγω 

πλθροφορίεσ καταλαμβάνουν τουλάχιςτον το 25% τθσ πινακίδασ. 

 

ΑΘΟ 10ο    

ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ αυτϊν, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να µθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. Αντίςτοιχθ υποχρζωςθ υφίςταται και κακ’ όλθ τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά µε τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ 

µε τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι µε 

κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

Θ ανωτζρω υποχρζωςθ εχεμφκειασ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ καλφπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπωσ και όλο 

το προςωπικό του, τουσ υπεργολάβουσ του, όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του και, εν γζνει, πάςθσ φφςεωσ 

προςτθκζντεσ ι βοθκοφσ εκπλθρϊςεϊσ του κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΘΟ 11ο    

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

Θεμελιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ τιρθςθ από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από 

τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 

και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. Θ 

τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των 

δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 
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ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ 

Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 

147) και του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 143) όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, κακϊσ 

και τθσ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςασ νομοκεςίασ, των οποίων θ ΕΤΑΙΕΙΑ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε 

αυτοφσ ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ και τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ. 

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ αναλαμβάνει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Ν.4624/2019 ςχετικά με τθν 

εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 

2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 95/46/ΕΚ 

(Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – GDPR). 

Ππου δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν προςφορά (Οικονομικι - 

Τεχνικι) τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ και ςτθν Διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ αντίκεςθσ ι αμφιβολίασ, οι όροι τθσ διακιρυξθσ και 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωροφνται ιςχυρότεροι τθσ προςφοράσ. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 

εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και θ ΕΤΑΙΕΙΑ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια 

για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα 

είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτον Ρειραιά. 

Επιτρζπεται  θ τροποποίθςθ όρων τθσ παροφςθσ όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο εφόςον πλθροφνται οι όροι 

του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016. Για τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ 

επιτροπισ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., προζγκριςθ τθσ  Υπεφκυνθσ Αρχισ, ςφμφωνα με τα άρκρα 8 και 46 τθσ αρικ. 2015/6-9-

2019 (Β’ 3522) Υπουργικισ Απόφαςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου των Εκνικϊν Ρρογραμμάτων των 

Ταμείων Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (Τ.Α.Μ.Ε./AMIF) και Εςωτερικισ Αςφάλειασ (Τ.Ε.Α./ISF) για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2014-2020 (ΥΡΑΣΥΔ), απόφαςθ του αποφαςίηοντοσ οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

και υπογραφι τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ.  

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και αφοφ αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε παρουςία και των δφο 

ςυμβαλλόμενων μερϊν, υπογράφεται νόμιμα και από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (03) όμοια πρωτότυπα. 

Από τα ανωτζρω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ δφο (02) παραμζνουν ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 

Ρολιτικισ/ Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ο το δε άλλο κα λάβει ο εκπρόςωποσ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ που ενεργεί για λογαριαςμό 

τθσ. 

  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

      ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΟ                                                                       ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑ 

                                                                                                                                 Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 

 
 

 

 

Επιςυνάπτεται: 

Ρροςάρτθμα Ι: «ιτρα Ακεραιότθτασ» 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’ 

ΘΤΑ ΑΚΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 
*επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνθτικό+ 

  

Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν 
ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςω/ουμε να ενεργϊ/οφμε κατ’ 
αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ και ςτθν 
αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με και ζχουν 
δθμοςιοποιθκεί. 

2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των προςφορϊν, 
είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του ανταγωνιςμοφ. 

3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ ςφμβαςθ και 
τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 
4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι μζλθ ςυλλογικϊν 
οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν 
γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ αυτϊν οφτε 
χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα, για να 
διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα. 

5) δεν κα επιχειριςω/ουμε  να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και 
μετά τθ λιξθ τθσ, 

6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), ςε 
οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε 
οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν 
παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου ςε 
οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε ι/και τθν 
ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ νομίμων ι 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, κετικισ γνϊμθσ ι 
απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ (μζρουσ ι όλου) του 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 

7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ,  

8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, 
πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν 
ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-
μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) 
με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία 
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εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
περί τθν εκτζλεςι τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων 
αυτισ, ι/και των μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, 
κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων, 
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ.  

9) *Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου+  

Ο υπεργολάβοσ ……………..  ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ ριτρασ ακεραιότθτασ και ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε  για 
τθν τιρθςθ και από αυτόν απαςϊν των υποχρεϊςεων  που περιλαμβάνονται ςε αυτι.  

Υπογραφι/Σφραγίδα 

 

Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) 
από τον .........................................  
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«Ιςότητα, Αλληλεγγφη, Προςταςία» 
Με τη ςυγχρηματοδότηςη  

τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ και τησ Ελλάδασ  

 

 

 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α   Δ’ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
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 Α.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Ι. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

01    Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια καταδυτικού  
και επιχειρησιακού – τακτικού  εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των επιχειρησιακών 
Ομάδων  της   ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. 

ΝΑΙ   

02 Η ΜΥΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποτελεί την αντιτρομοκρατική  επιχειρησιακή μονάδα του Λιμενικoύ 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής  και επιχειρησιακά έχει αποκλειστικά τις εξής αρμοδιότητες: 

i) Διενέργεια αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών επιχειρήσεων υψηλού 
κινδύνου προς προστασία της  δημόσιας ασφάλειας. 
ii) Λήψη προληπτικών μέτρων ασφαλείας προς αποτροπή τρομοκρατικής ενέργειας. 
iii) Αντιμετώπιση κάθε φύσεως ειδικών ή οργανωμένων εγκλημάτων βίας, που στρέφονται 
κατά ατόμων ή πραγμάτων και τα οποία τελούνται από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες με 
απαγωγή ή κατακράτηση προσώπων ή κατάληψη δημόσιου ή ιδιωτικού χώρου ή 
μεταφορικού μέσου ή πλωτού ναυπηγήματος με τη χρήση ένοπλης ή βομβιστικής απειλής ή 
με την άσκηση άλλου είδους βίας. 
iv) Συνδρομή στη λήψη μέτρων ασφάλειας υψηλών προσώπων που διακινούνται στους 
χώρους αρμοδιότητας Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον απαιτηθεί. 
v) Επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου για την προστασία μόνιμων ή προσωρινών 
εγκαταστάσεων ή πλωτών κατασκευών επί της υφαλοκρηπίδας ή της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) που προορίζονται για εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης 
φυσικών πόρων. 
vi) Επιχειρήσεις σύλληψης ιδιαίτερα επικίνδυνων κακοποιών ή κακοποιών που εκτιμάται 
ότι φέρουν οπλισμό. 
vii) Εκτέλεση νηοψιών σε πλοία υψηλού κινδύνου εν όρμω ή εν πλω. 
viii) Εκτέλεση κάθε εξειδικευμένης καταδυτικής δραστηριότητας έως τα 120 μέτρα και 
διαχείριση ναυαγίων. 

ΝΑΙ   
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ix)  Παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα και πλοία στη θάλασσα  καθώς και παροχή 
βοήθειας σε περίπτωση πτώσης αεροσκάφους στη θάλασσα. 
x)  Διενέργεια επιχειρήσεων  Έρευνας  και Διάσωσης.  

03 Όλα  τα υλικά θα  πρέπει να είναι καινούργια  και αμεταχείριστα. ΝΑΙ   

04 Όλα τα υλικά θα  πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένα ώστε να είναι συμβατά και να 
επιτελέσουν τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό της  Μ.Υ.Α./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  καθώς  από  τα  υπό  
προμήθεια είδη  και  υπό συνθήκες  ειδικών επιχειρήσεων, θα εξαρτάται  η  σωματική  
ακεραιότητα  των ανδρών  της  Μ.Υ.Α./Λ.Σ. 

   

05 Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι. ΝΑΙ   

06 Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση ή ιδιαίτερη  μέθοδο 
κατασκευής  κ.λ.π  κατά τις διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, νοούνται και τα  «ισοδύναμα». 

ΝΑΙ   

07 Οι οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο των προσφορών τους θα πρέπει να αναφέρονται σε 
συγκεκριμένη μάρκα και τύπο υλικού, ακολουθούμενο από το τεχνικό εγχειρίδιο εκάστου υλικού 
και τις πιστοποιήσεις αυτού (όπου απαιτούνται), προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση του. Όπου 
γίνεται αναφορά σε πιστοποιήσεις/πρότυπα/βεβαιώσεις στο τεύχος Τ.Π., είναι υποχρεωτική η 
προσκόμιση των εν λόγω εγγράφων είτε με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς,  είτε με την 
παράδοση του υλικού, όπως προβλέπεται σχετικά στην τεχνική περιγραφή εκάστου υλικού. Τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα (πιστοποιητικά/ δηλώσεις κατασκευαστή κλπ), θα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση που δεν είναι στα 
ελληνικά. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα –εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική ή και στην Αγγλική γλώσσα. 

ΝΑΙ   
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 ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ : 

 α)  Τα υπό προμήθεια είδη ορίζονται στον παρακάτω πίνακα και στους επιμέρους πίνακες που ακολουθούν: 

Α/Α 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

01 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 1 ΣΕΤ -------------------------- 

02 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΥΤΩΝ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

1 ΣΕΤ ------------------------- 

03 ΠΑΝΕΛ ΑΕΡΙΩΝ 2 ΤΕΜ ------------------------- 

04 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1 ΤΕΜ ------------------------- 

 

05 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

1065 

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

650 

ΤΕΜ- ΖΕΥΓΗ 

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

ΜΕΤΡΑ 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

06 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΝΗΟΨΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 8 ΤΕΜ - ΣΕΤ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

07 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 224 ΤΕΜ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

08 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ  200 ΤΕΜ. - ΖΕΥΓΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

β)  Οι συμμετέχοντες δύναται να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των ειδών του παραπάνω πίνακα ή και επιμέρους, για το σύνολο 

των τεμαχίων ανά είδος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ανωτέρω πίνακα σε συνδιασμό με τους επιμέρους  πίνακες των υλικών ανά 

κατηγορία, που ακολουθούν. Ο κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος θα συνυποβάλλει εντός της τεχνικής του προσφοράς τους πίνακες που 

αντιστοιχούν στα προσφερόμενα είδη και τεμάχια, χωρίς να αναφέρονται οικονομικά στοιχεία. 
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III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Κριτήριο  κατακύρωσης  της  παρούσης  ορίζεται  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά, μόνο βάση τιμής. 

ΙV.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
ΕΙΔΟΣ 

1 

 
  ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: 
 

   

   1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:    

1.1.1 Πρόκειται για  εμβολοφόρο αεροσυμπιεστή υψηλής πίεσης πλήρωσης φιαλών με αναπνεύσιμο 
αέρα, ο οποίος θα φέρει ως παρελκόμενα: 

ΝΑΙ   

1.1.1.1 Ξηραντή  υψηλής πίεσης κατάλληλο για ξήρανση αναπνεύσιμου αέρα. ΝΑΙ   

1.1.1.2 Δύο συστοιχίες  των τριών (3) φιαλών  (6 σύνολο), των 50lit/350bar  μέγιστης  πίεσης έκαστη, σε 
μεταλλική βάση. 

ΝΑΙ   

1.1.1.3 Πάνελ πληρώσεως. ΝΑΙ   

1.1.1.4 Σύστημα Αυτόματης Προτεραιότητας Πληρώσεως. ΝΑΙ   

1.1.2   H μεταφορά, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση  χρήσης  και  τα  απαιτούμενα  μέτρα  κατάλληλου  
ανοξείδωτου σωλήνα  για τις συνδέσεις του  περιγραφόμενου  αεροσυμπιεστή  με τα παρελκόμενα 
του, εγκατάστασης μήκους περίπου 30 m, θα βαρύνει τον προμηθευτή. Επιπρόσθετα ο μειωδότης 
υποχρεούται να παρέχει αδαπάνως σε στελέχη της Υπηρεσίας, την κατάλληλη εκπαίδευση και 
κατ’ επέκταση την πιστοποίηση τους,  για την τακτική συντήρηση του μηχανήματος.  Με το πέρας 
της  εκπαίδευσης  υποχρεούται να χορηγήσει  έγγραφη  πιστοποίηση  για τα στελέχη της 
Υπηρεσίας  μας. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων θα ανέρχεται στους έξι (06). Η εκπαίδευση και η 
χορήγηση των πιστοποιητικών παρακολούθησης της εκπαίδευσης, χρονικά, θα λάβει χώρα μετά 
την παράδωση των ειδών και πρίν την οριστική παραλαβή. Τα ανωτέρω  θα λάβουν χώρα στην 
έδρα της  ΜΥΑ/ΛΣ  στην  παραλία  του Αγ. Κοσμά στον Δήμο Ελληνικού – Αττικής. Η κάλυψη 
τυχόν εξόδων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ   

1.1.3   Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001:2015  ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο πιστοποιητικού σε 
ισχύ συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να  
προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την τεχνική προσφορά.  

ΝΑΙ   
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1.1.4 O αεροσυμπιεστης θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of 
Conformity) του κατασκευαστή το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο με  την  
παράδοση του υλικού. 

ΝΑΙ   

 
1.2 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ: 

   

1.2.1   Πρόκειται για επαγγελματικό εμβολοφόρο αεροσυμπιεστή υψηλής πίεσης αναπνεύσιμου αέρα, 
αξιόπιστο στη συνεχή χρήση, αερόψυκτο, τετραβάθμιο,  ελαιολίπαντο,  ηχομονωμένο, 
χαμηλόστροφο για μεγάλη διάρκεια ζωής, με κινητήρα τουλάχιστο 11 kW-15 Ηp/400V-50Hz,  
για απαιτήσεις πίεσης λειτουργίας στα 330 bar και μέγιστης πίεσης λειτουργίας στα 350 bar,  
παροχή αέρος  500 lit/min., με πιστοποίηση CE.  Θα πρέπει να  εξασφάλιστεί η  παροχή  υψηλής  
ποιότητας πεπιεσμένου αέρα σύμφωνα με το Ευρωπαικό πρότυπο κατά ΕΝ12021:2014 ή ισοδύναμο 
ή ανώτερο. Προς τούτο απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης της κατασκευάστριας εταιρείας, 
συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, η οποία θα 
πρέπει να προσκομιστεί με μέριμνα του αναδόχου, με την παράδοση του αεροσυμπιεστή. 

ΝΑΙ  , 
 

1.2.2    Τεχνικά χαρακτηριστικά αεροσυμπιεστή:    

1.2.2.1 Παροχή αέρος (FAD) τουλάχιστο:  500lit/min,   

1.2.2.2 Μέγιστη πίεση λειτουργίας:  350 bar   

1.2.2.3 Πίεση λειτουργίας: 330 bar   

1.2.2.4 Αριθμός  βαθμίδων: 04   

1.2.2.5 Ελάχιστος αριθμός  κυλίνδρων: 04   

1.2.2.6 Επιθυμητή διάταξη κυλίνδρων: Τύπου V   

1.2.2.7 Μετάδοση κίνησης: Τραπεζοειδείς 
ιμάντες 
 (V-Belt) 

  

1.2.2.8 Ελάχιστη ισχύς κινητήρα: 11kW-15Hp/ 
400V/50Ηz 

  

1.2.2.9 Επιθυμητή Θερμοκρασία  Εξόδου Αέρα: 5 - 8 o C 
άνωτερη της 

θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος 

  

1.2.2.10 Εύρος  λειτουργίας σε θερμοκρασία  περιβάλλοντος: Από +5 oC   
έως +45 0C 

  

1.2.2.11 Ελάχιστη απαίτηση αέρα ψύξης: 4000 m3/hr   
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1.2.2.12 Μέγιστη κλίση του συμπιεστή: 150   

1.2.2.13 Μέγιστο επίπεδο θορύβου: 73 dB   

1.2.2.14 Μέγιστες διαστάσεις (Μ-Π-Υ): 82Χ126Χ180 
εκατοστά 

  

1.2.2.15 Μέγιστο βάρος: 570 κιλα   

1.2.2.16 Μέγιστος χρόνος πλήρωσης φιάλης 50ltr/350bar, περίπου: 30 λεπτά ±5%   

1.2.3 Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός αεροσυμπιεστή:    

1.2.3.1 Φίλτρο αέρος – εισαγωγής. ΝΑΙ   

1.2.3.2 Διαχωριστές συμπυκνωμάτων μετά την  1η, 2η, 3η & 4η (τελική) βαθμίδα συμπίεσης. ΝΑΙ   

1.2.3.3 Ψυγείο αέρος αλουμινίου μεγάλης επιφάνειας ψύξης μετά την 1η και 2η βαθμίδα  και 
ανοξείδωτοι μεταψύκτες μετά την 3η και 4η βαθμίδα. 

ΝΑΙ   

1.2.3.4 Ανεμιστήρας μεγάλης διαμέτρου, με ξεχωριστό ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης, για 
ισχυρότατη ψύξη κυλίνδρων και ψυγείων. 

ΝΑΙ   

1.2.3.5 Συνδυασμένο τελικό φίλτρο εξευγενισμού του αέρα εξοπλισμένο με  προ-φίλτρο κατακράτησης  
συμπυκνωμάτων–μορίων ελαίου έως 0,01 mg/m3 και 2 μεγάλα στοιχεία φίλτρου active carbon 
(ενεργός άνθρακας- απόσμηση & παρακράτηση ελαίου)  και  molecular sieve (πυριτικά άλατα - 
αφύγρανση). Να είναι σύμφωνα τουλάχιστο  με το πρότυπο της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  
ΕΝ12021:2014, όπως προβλέπεται στην απαίτηση 1.2.1. 

ΝΑΙ   

1.2.3.6 Βαλβίδα ελαχίστης πίεσης και αντεπιστροφής μετά το τελικό φίλτρο. ΝΑΙ   

1.2.3.7 Έξοδο υψηλής πίεσης για σύνδεση με συστοιχία φιαλών. ΝΑΙ   

1.2.3.8 Βαλβίδες ασφαλείας σε όλες τις βαθμίδες συμπίεσης. ΝΑΙ   

1.2.3.9 Αντικραδασμικά  πέλματα και  ηχομονωμένα καλύμματα για χαμηλό επίπεδο θορύβου. ΝΑΙ   

1.2.3.10 Μανόμετρα ενδιάμεσων πιέσεων ΝΑΙ   

1.2.3.11 Αυτόματες και εναλλακτικά χειροκίνητες αποστραγγίσεις συμπυκνωμάτων σε όλες τις βαθμίδες 
συμπίεσης καθώς και δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων. 

ΝΑΙ   

1.2.3.12 Πλήρης  ηλεκτρικός  πίνακας  αστέρος/τριγώνου, με γενικό διακόπτη και με μπουτόν  άμεσης 
διακοπής  κινδύνου (Emergency  Stop) 

ΝΑΙ   

1.2.3.13 Αυτόματο σταμάτημα αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση, με δυνατότητα ρύθμισης αυτόματης 
επανεκκίνησης. 

ΝΑΙ   

1.2.3.14 Αισθητήρας στάθμης ελαίου με  προειδοποίηση χαμηλής στάθμης. ΝΑΙ   

1.2.3.15 Επιτηρητή τάσης  και φοράς περιστροφής. ΝΑΙ   
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1.2.3.16 Αισθητήρες πίεσης σε κάθε βαθμίδα συμπίεσης  για ασφάλεια σε περίπτωση υπερπίεσης. ΝΑΙ   
1.2.3.17 Αναλογικός  αισθητήρας  θερμοκρασίας  4ης (τελικής) βαθμίδας για επιπρόσθετη ασφάλεια 

(υπερπίεσης – υψηλής θερμοκρασίας) και ακρίβεια ενδείξεων. 
ΝΑΙ   

1.2.3.18 Ψηφιακός πίνακας ενδείξεων – ελέγχου και λειτουργίας  ( Controller) με μπουτόν μενού, με 
μπουτόν εκκίνησης/στάσης, με μπουτόν ακύρωσης    σφαλμάτων (reset), με δυνατότητα 
προγραμματισμού αυτόματης επανεκκίνησης, με ενδείξεις πίεσης και θερμοκρασίας τουλάχιστο 
τελικής  βαθμίδας, με ένδειξη καταγραφής των 15 τελευταίων σφαλμάτων, με ωρομετρητή  και  
ενημέρωση για τις εναπομένουσες ώρες έως το επόμενο   service καθώς και της αλλαγής φίλτρου 
και ελαίου  και με θερμομαγνητική προστασία ηλεκτροκινητήρα. 

ΝΑΙ   

1.2.3.19 Τουλάχιστο  5  Σωλήνες πληρώσεως  με σύνδεσμο  κατά DIN 300  και διακόπτες  on/off με 
αυτόματη εξαέρωση. 

ΝΑΙ   

1.2.4      Λοιπές απαιτήσεις εξοπλισμού αεροσυμπιεστή:    

1.2.4.1 Κατά  την παράδοση του  ο αεροσυμπιεστής να συνοδεύεται από 6 σετ των εργοστασιακών 
φίλτρων λειτουργίας του, καθώς και από το απαιτούμενο, εργοστασιακών προδιαγραφών,  έλαιο  
που  να  καλύπτει αντίστοιχα  6 αλλαγές ελαίου κινητήρα. 

ΝΑΙ   

 
1.3 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΞΗΡΑΝΤΗ  ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ: 

   

1.3.1    Πρόκειται για  ψυκτική συσκευή -  ξηραντή  που  μειώνει τη θερμοκρασία του αέρα στους  3 oC 
(σημείο Δρόσου) και υγροποιεί  το μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας το οποίο στη συνέχεια 
αποστραγγίζεται αυτόματα στο περιβάλλον, καθώς ο πεπιεσμένος αέρας περιέχει μεγάλες 
ποσότητες υγρασίας  και άλλων προσμείξεων τα οποία πρέπει να απομακρύνονται. Επίσης 
αυξάνει την ικανότητα λειτουργίας και την διάρκεια  ζωής του φίλτρου  αφύγρανσης. 

ΝΑΙ   

1.3.2    Η συσκευή να συνδέεται  πριν  το φίλτρο εξευγενισμού του αέρα του αεροσυμπιεστή, ώστε μόνο 
μία μικρή ποσότητα υγρασίας να φτάνει στο φίλτρο για προσρόφηση. 

ΝΑΙ   

1.3.3 Η συσκευή να  είναι  κατάλληλη για ξήρανση αέρα  κατ΄ελάχιστο  600ltr/min, με σημείο δρόσου 
30C  και  μέγιστη πίεση λειτουργίας τα 350 bar, και να λειτουργεί με οικολογικό  φρέον  τύπου  
R134a. 

ΝΑΙ   

1.3.4 Οι διαστάσεις  του  να μην ξεπερνούν τις: 55χ50χ50 (Μ-Π-Υ) εκατοστά. ΝΑΙ   

 
1.4 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ: 

   

1.4.1 Πρόκειται για σύστημα σύνδεσης φιαλών ώστε να τροφοδοτείται ο αεροσυμπιεστής με τα ΝΑΙ   
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επιθυμητά αέρια για την πλήρωση φιαλών. 

1.4.2 Να συνοδεύουν τον αεροσυμπιεστή, δύο (2) συστοιχίες των τριών (3) φιαλών. Η χωρητικότητα 
εκάστης φιάλης να είνα 50 λίτρων με 350bar μέγιστη πίεση λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

1.4.3 Οι συστοιχίες να είναι κατασκευασμένες από μέταλλο και να είναι προσαρμοσμένες σε φιάλες των 
50 λίτρων που λειτουργούν σε μέγιστη πίεση 350 bar, έκαστη. Η κατασκευή να βασίζεται σε 
μεταλλική βάση η οποία να είναι εξοπλισμένη με μανόμετρο ένδειξης 400 bar τουλάχιστο, 
ασφαλιστικό και να φέρει είσοδο/έξοδο  1/4΄΄ BSPP. Οι 2 συστοιχίες να είναι συνδεδεμένες 
μεταξύ τους. 

ΝΑΙ   

 
1.5 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΝΕΛ  ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ  ΦΙΑΛΩΝ  ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ: 

   

1.5.1 Να συνοδεύει τον αεροσυμπιεστή ένα  πάνελ πληρώσεως φιαλών αναπνεύσιμου αέρα που να 
φέρεται σε επιτοίχιο  πλαίσιο στήριξης  και  που να είναι εξοπλισμένο με επτά (7) σωλήνες 
πληρώσεως αναπνεύσιμου αέρα . Οι πέντε (5) να είναι για τύπου DIN 225 bar & international  
κλείστρα  και οι δύο  (2) να είναι για τύπου  DIN 300 bar  κλείστρα.  

ΝΑΙ   

1.5.2 Να φέρει ρυθμιστή πίεσης διαβάθμισης τουλάχιστο 0-300 bar.  ΝΑΙ   

1.5.3 Να φέρει δύο (2) ασφαλιστικά  και  δύο (2) μανόμετρα με ενδείξεις τουλάχιστοv 400bar.  ΝΑΙ   

1.5.4 Να φέρει βαλβίδες λειτουργίας  on/off  με σύστημα αυτόματης εκτόνωσης. ΝΑΙ   

 
1.6 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ   
ΦΙΑΛΩΝ  ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ:     

   

1.6.1 Να συνοδεύει τον αεροσυμπιεστή ένα σύστημα πλήρωσης με αυτόματη προτεραιότητα των 
φιαλών του  πάνελ και  εν συνεχεία των φιαλών της  συστοιχίας. 

ΝΑΙ   

1.6.2 Να φέρεται σε μεταλλικό πλαίσιο ηλεκτροστατικής βαφής. ΝΑΙ   

1.6.3 Να φέρει τρία (3) μανόμετρα, βαλβίδα αντεπιστροφής, αναλογική βαλβίδα διαφυγής, ρυθμιστή 
πίεσης, ασφαλιστική βαλβίδα, και είσοδο Φ8χ1,5 mm. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

ΕΙΔΟΣ 

2 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΥΤΩΝ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ. 

   

2.1   Πρόκειται  για  επαγγελματικό  σύστημα  ενσύρματης  επικοινωνίας  και  καταγραφής εικόνας 

και ήχου, των δυτών με την επιφάνεια της θάλασσας  κατά την διενέργεια επιχειρήσεων.  

Το σύστημα να αποτελείται κατ΄ελάχιστο από τα παρακάτω:  

ΝΑΙ   

2.1.1      Μονάδα  επιφανείας  ενδοεπικοινωνίας  με  δύτες, τοποθετημένη σε  πλαστική αδιάβροχη φορητή 
βαλίτσα. 

ΝΑΙ   

2.1.1.1    Να φέρει αυτόνομη  επαναφορτιζόμενη  μπαταρία  12V,  με τουλάχιστον 9Ah.  που να έχει την  
δυνατότητα  να  λειτουργεί  για  τουλάχιστο 20 ώρες συνεχούς  χρήσης  χωρίς φόρτιση  και να 
φέρει  ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.  

ΝΑΙ   

2.1.1.2   Το μέγιστο βάρος  της  μονάδας  να  μην ξεπερνά  τα 8kg.  ΝΑΙ   

2.1.1.3   Η  Ισχύς  εξόδου  να  είναι  15Watt  ή ανώτερη.   ΝΑΙ   

2.1.1.4   Να φέρει δυνατότητα ηχογράφησης  μέσω  κατάλληλης  εξόδου.  ΝΑΙ   

2.1.1.5   Να  παρέχει την  δυνατότητα  για  επικοινωνία  με τουλάχιστο δύο (2) δύτες.  ΝΑΙ   

2.1.1.6    Να συμπεριλαμβάνονται  τουλάχιστο  δύο (2) υποβρύχια  καλώδια (rope cables), με υποβρύχια  
βύσματα  στο  ένα άκρο τους, μήκους  τουλάχιστο 50  μέτρων, κατάλληλα για  τη σύνδεση μεταξύ 
των  μασκών  των δυτών  με  τις  επικοινωνίες (περιγραφόμενες στην παράγραφο 2.1.4)  και της  
μονάδας  επιφανείας. 

ΝΑΙ   

2.1.1.7 Να συμπεριλαμβάνεται ο φορτιστής της μπαταρίας. ΝΑΙ   

2.1.2     Μονάδα  επιφανείας  ενδοεπικοινωνίας  με δύτες, με δυνατότητα  καταγραφής  εικόνας  μέσω  
ενσύρματης  και  φορητής  υποβρύχιας  κάμερας  και  ήχου μέσω υποβρυχίων μικροφώνων – 
ακουστικών, ενσωματωμένων στη μάσκα . 

ΝΑΙ   

2.1.2.1    Να  συμπεριλαμβάνεται  υποβρύχιο  καλώδιο (rope cable)  με  υποβρύχια  βύσματα  στο  ένα  ΝΑΙ   
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άκρο του, τουλάχιστο  100  μέτρων,  που  να  συνδέει την  κάμερα  αλλά  και  την μάσκα του δύτη  
με τα υποβρύχια ακουστικά (περιγραφόμενες στην παράγραφο 2.1.4),  με την μονάδα επιφανείας. 

2.1.2.2    Να  φέρεται σε πλαστική αδιάβροχη  βαλίτσα.   ΝΑΙ   

2.1.2.3    Η μονάδα επιφανείας να φέρει  έγχρωμη επίπεδη οθόνη για απεικόνιση των δεδομένων της 
υποβρύχιας κάμερας,  τουλάχιστο δώδεκα (12) ιντσών και να έχει την δυνατότητα να πάρει 
εξωτερικό μόνιτορ μεγαλύτερων διαστάσεων.  

ΝΑΙ   

2.1.2.4    Να  έχει  δυνατότητα  καταγραφής  βίντεο (εικόνας & ήχου) μέσω κατάλληλης θύρας (είτε σε USB 
stick, είτε σε εξωτερικό σκληρό δίσκο είτε σε micro SD card). 

ΝΑΙ   

2.1.2.5 Να φέρει αυτόνομη  επαναφορτιζόμενη  μπαταρία  με τάση λειτουργίας  τα 12-13,8V DC  η οποία  
να δίνει τουλάχιστον 3 ώρες αυτονομία σε συνεχή χρήση. 

ΝΑΙ   

2.1.2.6   Το μέγιστο βάρος της μονάδας, χωρίς το καλώδιο και χωρίς την μπαταρία  να  μην ξεπερνά τα  8 
κιλά. 

ΝΑΙ   

2.1.2.7 Να συμπεριλαμβάνεται ο φορτιστής της μπαταρίας. ΝΑΙ   

2.1.3     Το συστήμα να συμπεριλαμβάνει  κάμερα  που να  είναι  ενσύρματη  και  φορητή,  κατάλληλη για 
υποβρύχια  καταγραφή  εικόνας. 

ΝΑΙ   

2.1.3.1   Να  φέρεται σε  πιστολοειδή  λαβή για εύκολο χειρισμό από τον δύτη.  ΝΑΙ   

2.1.3.2    Να φέρει τουλάχιστο 12 led φώτα περιμετρικά του φακού.  ΝΑΙ   

2.1.3.3   Η εξωτερική της διάμετρος να είναι κατ΄ελάχιστο 60 mm.  ΝΑΙ   

2.1.3.4   Το  συνολικό της  μήκος  να μην ξεπερνά  τα  200 mm.  ΝΑΙ   

2.1.3.5    Το βάρος της  να  μην ξεπερνά  τα  500 γραμμάρια.  ΝΑΙ   

2.1.3.6   Το μέγιστο όριο βάθους  λειτουργίας να φτάνει τα 250 μέτρα.  ΝΑΙ   

2.1.3.7   Το  εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας  να είναι μεταξύ  -20  έως   +40 βαθμούς κελσίου.  ΝΑΙ   

2.1.3.8   Ο φακός της  κάμερας να  είναι τουλάχιστο 2,8 mm.  ΝΑΙ   

2.1.3.9   Ο φωτισμός  του  φακού να είναι τουλάχιστο 1 lux. ΝΑΙ   

2.1.3.10   Η ισχύς  λειτουργίας  να  είναι 12 - 30 V DC.  ΝΑΙ   
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2.1.3.11   Το υλικό κατασκευής να είναι βιομηχανικό πλαστικό ειδικό για τη θάλασσα.  ΝΑΙ   

2.1.3.12   Να έχει πιστοποίηση CE. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να προσκομιστεί από τον ανάδοχο με 
την παράδοση του συστήματος επικοινωνίας. 

ΝΑΙ   

2.1.4     Το σύστημα  να  συμπεριλαμβάνει  τουλάχιστο  τέσσερις (4)  ολοπρόσωπες (full  face)  μάσκες 

υποβρύχιας χρήσης. 

ΝΑΙ   

2.1.4.1     Να  φέρουν υποβρύχια  ακουστικά  και  μικρόφωνα  με  τα  καταλληλα  υποβρυχια  βύσματα  για  
τις  συνδέσεις τους  με τις  ανωτέρω δύο (2) μονάδες επιφανείας. 

ΝΑΙ    

2.1.4.2    Οι μάσκες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες υποδοχές και υποδομή για σύνδεση με ρυθμιστές 
πίεσης - αναπνοής. 

ΝΑΙ   

2.1.4.3    Το χρώμα τους να είναι μαύρο.  ΝΑΙ   

2.1.4.4   Το υλικό κατασκευής τους να είναι η σιλικόνη και το σκληρό πλαστικό.  ΝΑΙ   

2.1.4.5   Το γυαλί της μάσκας  να  είναι κρύσταλλο ασφαλείας (tempered lens).  ΝΑΙ   

2.1.4.6   Να φέρει σύστημα προσαρμογής από λουριά  5 σημείων ενωμένα στο κέντρο, με δυνατότητα 
ρύθμισης μήκους και να φέρουν 5 μικρές inox πόρπες.  

ΝΑΙ   

2.1.4.7   Η κάθε ολοπρόσωπη (full face) μάσκα υποβρύχιας χρήσης  να φέρει τις εξής τρείς υποδοχές, μία 
(01) για την τοποθέτηση του δεύτερου σταδίου, μία (01) για την τοποθέτηση μικροφώνου του 
συστήματος ενδοεπικοινωνίας και μία (01) για να αναπνέει ο δύτης αέρα από το περιβάλλον και 
να μιλάει όταν βρίσκεται στην επιφάνεια. 

ΝΑΙ   

2.1.4.8   Να φέρουν ξεχωριστή θέση για την μύτη για εύκολη εξίσωση (όπως οι απλές μάσκες). ΝΑΙ   

2.1.4.9   Το βάρος εκάστης μάσκας  να μην ξεπερνά τα  750γρ.  ΝΑΙ   

2.1.4.10   Να φέρουν ανεπίστροφη βαλβίδα στο κάτω μέρος. ΝΑΙ   

2.1.5    Το  σύστημα  να  συμπεριλαμβάνει  τέσσερις  (4)  ρυθμιστές πίεσης – αναπνοής  οι οποίοι να είναι 

κατάλληλοι για  σύνδεση με τις full face μάσκες.  

ΝΑΙ   

2.1.5.1    Οι ρυθμιστές να είναι υψηλών επιδόσεων αποτελούμενοι από ένα υπέρ ισορροπημένο 1ο στάδιο 
που να συνδυάζεται με δυο πνευματικά ισορροπημένα 2α  στάδια. 

ΝΑΙ   
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2.1.5.2    Να διαθέτουν μανόμετρο. ΝΑΙ   
2.1.5.3    Να προσφέρουν απαλή και αθόρυβη αναπνοή.  ΝΑΙ   
2.1.5.4    Να είναι ιδανικοί για παγωμένα ( τουλάχιστο για κάτω των 10οC ) και μολυσμένα νερά.  ΝΑΙ   
2.1.5.5    Να είναι συμβατοί για χρήση με  Nitrox ως  40% Ο2.  ΝΑΙ   
2.1.5.6    Το σώμα τους να έχει κυλινδρικό σχήμα. ΝΑΙ   
2.1.5.7    Το υλικό κατασκευής να είναι ο επιχρωμιωμένος ναυτικός ορείχαλκος. ΝΑΙ   
2.1.5.8 Το  1Ο ΣΤΑΔΙΟ  να έχει ένα υπέρ ισορροπημένο διάφραγμα. Η μέση πίεση του ρυθμιστή να 

αυξάνεται ελαφρώς γρηγορότερα από την πίεση του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της 
κατάδυσης, προσφέροντας έτσι υψηλές επιδόσεις στο βάθος. Να έχει τουλάχιστο 1 θύρα υψηλής 
πίεσης και 4 μέσης πίεσης. Να είναι σφραγισμένος από το περιβάλλον με  μεμβράνη 
στεγανοποίησης έτσι ώστε να μένει μακριά από τον κεντρικό θάλαμο το νερό, αποφεύγοντας έτσι 
τη δημιουργία  πάγου – ιζήματος  και μολύνσεων. Να φέρει σύνδεσμό τύπου DIN. 

ΝΑΙ   

2.1.5.9     Το  2ο ΣΤΑΔΙΟ  να έχει ένα πνευματικά ισορροπημένο  στάδιο, προσφέροντας απαλή και εύκολη 
αναπνοή. Να διαθέτει  μεγάλο κουμπί εκτόνωσης που να χειρίζεται εύκολα ακόμα και με χοντρά 
γάντια. Να διαθέτει ρύθμιση τύπου ΄΄Venturi’’ που προσφέρει ώθηση των επιδόσεων στο βάθος 
και ταυτόχρονα αποτρέπει την ακατάσχετη ροή του ρυθμιστή. Να έχει βαλβίδα εξαγωγής αερίου 
υψηλής απόδοσης ώστε να συμβάλλει στην μικρή παραγωγή έργου αναπνοής. Το επιστόμιο να 
είναι ανατομικό και να διαθέτει ψήκτρα στο σημείο εισαγωγής του αερίου προκειμένου να μην 
δημιουργείται πάγος σε κρύα νερά. Να είναι μικρό σε μέγεθος με ενσωματωμένες μικρές εξαγωγές 
αερίου. 

ΝΑΙ   

2.1.5.10    Το συνολικό βάρος 1ου και 2ου σταδίου να μην ξεπερνά τα 1150 γραμμάρια. ΝΑΙ   
2.1.5.11    Το ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ να είναι κατάλληλο για υποβρύχια χρήση  και σύνδεση με τον ρυθμιστή 

αναπνοής. Να φέρει ενδείξεις από 0 έως τουλάχιστο  350 bar. Να φέρει λαστιχένιο ή πλαστικό 
προστατευτικό κάλυμμα.  Να φέρει  καντράν από φωσφορίζον υλικό. Η διάμετρος του να είναι 
τουλάχιστο 55mm. Να φέρει σωλήνα σύνδεσης με τον ρυθμιστή πίεσης – αναπνοής. 

ΝΑΙ   

2.1.6 Γενικα:    
2.1.6.1     Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει αδαπάνως σε στελέχη της Υπηρεσίας μας  που θα 

υποδειχτούν, την κατάλληλη  εκπαίδευση  χρήσης  και ορθής λειτουργίας  του υπό προμήθεια  
είδους.  Επιπρόσθετα ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει αδαπάνως σε στελέχη της Υπηρεσίας, 
την κατάλληλη εκπαίδευση και κατ’ επέκταση την πιστοποίηση τους,  για την συντήρηση των 
ρυθμιστών  πίεσης – αναπνοής.  Με το πέρας της  εκπαίδευσης  υποχρεούται να χορηγήσει  
έγγραφη  πιστοποίηση  για τα στελέχη της Υπηρεσίας  μας. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων θα 
ανέρχεται στους έξι (06). Η εκπαίδευση και η χορήγηση των πιστοποιητικών παρακολούθησης της 
εκπαίδευσης, χρονικά, θα λάβει χώρα μετά την παράδωση των ειδών και πρίν την οριστική 
παραλαβή. Τα ανωτέρω θα λάβουν χώρα στην έδρα της  ΜΥΑ/ΛΣ  στην  παραλία  του Αγ. 

ΝΑΙ   
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Κοσμά στον Δήμο Ελληνικού – Αττικής. Η κάλυψη τυχόν εξόδων που θα απαιτηθούν για την 
υλοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΕΙΔΟΣ

3 

 

ΠΑΝΕΛ ΑΕΡΙΩΝ: 

   

3.1 Γενικα:    

3.1.1 Πρόκειται για  δύο (2)  πάνελ  που  χρησιμοποιούνται για μίξη αερίων μειγμάτων Nitrox ή Trimix 
υψηλης πίεσης.  Η προμήθεια αφορά  ένα (1) μικρού μεγέθους – φορητό  πάνελ  και ένα (1) 
μεγάλου μεγέθους - επιτοίχιο  πάνελ. 

ΝΑΙ   

3.2    ΜΙΚΡΟ ΠΑΝΕΛ: ΝΑΙ   

3.2.1   Πρόκειται για φορητό πάνελ μίξης αερίων μειγμάτων Nitrox ή Trimix υψηλης πίεσης.  ΝΑΙ   

3.2.2   Να είναι τοποθετημένο σε αδιάβροχη πλαστική θήκη- βαλίτσα μεταφοράς. ΝΑΙ   

3.2.3    Ο πίνακας να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο ή inox και οι σωληνώσεις από ανοξείδωτο 
ατσάλι. 

ΝΑΙ   

3.2.4   Να φέρει μία (1) είσοδο αερίου με μανόμετρο με βάνα απομόνωσης και αντίστοιχα ένα (1) 
σωλήνα εισόδου μήκους τουλάχιστο  1,3 μέτρα. Να φέρει  αντάπτορες για φιάλες 50 λίτρων 
οξυγόνου, ηλίου  και  καταδυτικού κλείστρου τύπου DIN Μ25.  Να φέρει ανεπίστροφες βαλβίδες 
μετά την είσοδο. Να φέρει  ένα  πρότυπο μανόμετρο υψηλής ακρίβειας, ψηφιακό ή αναλογικό,  
με διάμετρο  τουλάχιστο  150 mm, με διαβαθμίσεις ανα 2 bar ή λιγότερο και λιγότερο από 0.7% 
ακρίβεια. Να φέρει 3 εξόδους πληρωσης φιαλών  με βάνες απομόνωσης  και τους αντίστοιχους 
σωλήνες υψηλής πίεσης μήκους τουλάχιστο  1,3 μέτρα, με έξοδο DIN M25, βαλβίδα εξαέρωσης και 
αντάπτορες για din nitrox M26.  

ΝΑΙ   

3.2.5   Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση με καθαρό οξυγόνο. ΝΑΙ   

3.2.6    Να έχει πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 300 bar.  ΝΑΙ   

3.2.7   Οι σωλήνες και τα εξαρτηματα τους θα πρέπει να χωρανε στην βαλίτσα μεταφοράς. ΝΑΙ   

3.3   ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΝΕΛ: ΝΑΙ   
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3.3.1   Πρόκειται για επιτοίχιο πάνελ μίξης αερίων μειγμάτων Nitrox ή Trimix υψηλης πίεσης. ΝΑΙ   

3.3.2   
 

Ο πίνακας να είναι κατασκευασμένος από inox ή αλουμίνιο και οι σωληνώσεις από ανοξείδωτο 
ατσάλι.  

ΝΑΙ   

3.3.3   Να  φέρει  3 εισόδους αερίου με μανόμετρο με βάνα απομόνωσης και αντίστοιχα 1 σωλήνα 
εισόδου μήκους τουλάχιστο 1,3 μέτρα, με αντάπτορες για φιάλες 50 λίτρων οξυγόνου, ηλίου και 
καταδυτικού κλείστρου DIN Μ25. Να φέρει ανεπίστροφες βαλβίδες μετά από τουλάχιστον μία 
είσοδο. Να φέρει  ένα πρότυπο μανόμετρο υψηλής ακρίβειας ψηφιακό ή αναλογικό  με  διάμετρο  
τουλάχιστο 150 mm, με διαβαθμίσεις ανα 2 bar ή λιγότερο και λιγότερο από 0.7% ακρίβεια. Να 
φέρει 4 εξόδους πληρωσης φιαλων με βάνες απομόνωσης και τους αντίστοιχους σωλήνες υψηλής 
πίεσης μήκους τουλάχιστο 1,3 μέτρα, με έξοδο DIN M25, βαλβίδα εξαέρωσης και αντάπτορες για 
din nitrox M26.  

ΝΑΙ   

3.3.4   Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση με καθαρό οξυγόνο.  ΝΑΙ   

3.3.5   Να έχει πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 300 bar. ΝΑΙ   

 

ΕΙΔΟΣ

4 

 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ  ΑΕΡΙΩΝ: 

   

4.1   
 

Γενικα:  
 

  

4.1.1 Πρόκειται για φορητή - ηλεκτρονική συσκευή ανάλυσης των αερίων οξυγόνου (Ο2) και ηλίου 
(He) ο οποίος έχει κατασκευαστεί για χρήση από τους δύτες, οι οποίοι προετοιμάζουν τα μείγματα 
αερίων Nitrox και Trimix και αναλύει  μίγματα  Nitrox και Trimix  από φιάλες κατάδυσης.  

ΝΑΙ   

4.2   Ο αναλυτής  πρέπει να χαρακτηρίζεται από την υψηλή ακρίβεια  και αξιοπιστία του.  ΝΑΙ   

4.3    Να φέρει εσωτερικό λογισμικό το οποίο να μπορεί να αναβαθμιστεί από τον χρήστη για 
περισσότερη λειτουργικότητα.  

ΝΑΙ   

4.4    Να  τροφοδοτείται  από  επαναφορτιζόμενη  μπαταρία  τεχνολογίας ιόντων λιθίου ή ισοδύναμη 
και φορτιστή   220 volt. 

ΝΑΙ   

4.5   Ο αναλυτής  και τα παρελκόμενα του, να είναι τοποθετημένος σε πλαστική αδιάβροχη βαλίτσα ΝΑΙ   
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μεταφοράς με αφρώδες υλικό.  

4.6   Να φέρει επαγγελματικό  περιοριστή ροής  με ρυθμιστή πίεσης  και  εύκαμπτο σωλήνα για 
σύνδεση στις φιάλες κατάδυσης.  

ΝΑΙ   

4.7   Να  έχει  δυνατότητα σύνδεσης σε κομπρεσέρ συνεχόμενης ροής  και προγραμματισμού 
ειδοποίησης για χαμηλές- υψηλές τιμές οξυγόνου.  

ΝΑΙ   

4.8   Να φέρει οθόνη  Οled.  ΝΑΙ   

4.9   Να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό αλουμίνιο. ΝΑΙ   

4.10    Να έχει την  δυνατότητα  σύνδεσης  με  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  ώστε να μπορεί να γίνεται 
καταγραφή, μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων.  

ΝΑΙ   

4.11   Να φέρει Ωμόμετρο (Ohm)  και Βολτόμετρο (Volt). ΝΑΙ   

4.12    Να φέρει βύσματα  για την μέτρηση της  ηλεκτρικής  τάσης  και της αντίστασης.  ΝΑΙ   

4.13   Να φέρει τουλάχιστο δύο  (2)  ανταλλακτικούς  αισθητήρες  οξυγόνου (εκτός του ενσωματωμένου 
που θα φέρει). 

ΝΑΙ   
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ΕΙΔΟΣ  5.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ. 

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ: 
 Οι συμμετέχοντες  να  καταθέσουν  προσφορές  για το σύνολο των ειδών του  παρακάτω  πίνακα. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 100 ΖΕΥΓΗ 

2 ΓΑΝΤΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 100 ΖΕΥΓΗ 

3 ΚΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 80 ΤΕΜ. 

4 ΜΠΟΝΤΡΙΕ 50 ΤΕΜ 

5 ΚΡΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 50 ΤΕΜ. 

6 ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 50 ΤΕΜ. 

7 ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 30 ΤΕΜ. 

8 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΟΧΤΑΡΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 40 ΤΕΜ. 

9 ΟΧΤΑΡΙ ΡΑΠΕΛ 40 ΤΕΜ. 

10 ΟΧΤΑΡΙ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ 40 ΤΕΜ. 

11 ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ ΡΑΠΕΛ 10 ΤΕΜ. 

12 ΑΓΚΥΡΙΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 5 ΤΕΜ. 

13 ΦΡΕΝΟ ΑΝΑΒΑΣΗΣ 5 ΤΕΜ. 

14 ΚΡΙΚΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 1 ΤΕΜ. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

15 ΣΧΟΙΝΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 4 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 18 ΜΕΤΡΩΝ 

ΕΚΑΣΤΟ 

16 ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 200 ΜΕΤΡΑ 

17 ΣΧΟΙΝΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 200 ΜΕΤΡΑ 

18 ΗΜΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ - ΡΑΠΕΛ 200 ΜΕΤΡΑ 

19 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 120 ΤΕΜ 

20 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ Α΄ 100 ΤΕΜ 

21 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ Β΄ 120 ΤΕΜ 

22 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ) ΑΤΟΜΙΚΟΣ 120 ΤΕΜ 

23 ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ 50 ΜΕΤΡΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ  ΥΠΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΕΙΔΟΣ
5.1 

ΓΑΝΤΙΑ  ΤΑΧΕΙΑΣ  ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ: 

 

   

5.1.1   Πρόκειται για  επαγγελματικά γάντια για χρήση σε ταχεία καταρρίχηση από σχοινί σε 
Ελικόπτερο. 

ΝΑΙ   

5.1.2   Να είναι  κατασκευασμένα από φυσικό, υψηλής ποιότητας δέρμα με ενίσχυση στην παλάμη. Να 
έχουν  ανθεκτικό, διπλό στρώμα δέρματος σε περιοχές υψηλής φθοράς (άκρες των δακτύλων, 
παλάμη, μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη). Το  πίσω μέρος του γαντιού να είναι 
κατασκευασμένο από ανθεκτικό δέρμα με ανθεκτικό στην τριβή  υλικό τύπου stretch nylon  ή 
αντίστοιχου τύπου, στις εύκαμπτες  περιοχές. Το κλείσιμο στην περιοχή του καρπού να είναι από 
υλικό τύπου νεοπρένιο  ή αντίστοιχου τύπου,  με ασφάλιση τύπου  Velcro και στο κάτω μέρος του 
καρπού να διαθέτουν τρύπα  για  πρόσδεση σε κρίκο ασφάλισης τύπου καραμπίνερ. 

ΝΑΙ   

5.1.3   Το βάρος των γαντιών να μην ξεπερνά  ενδεικτικά τα 152 γραμμάρια για το μέγεθος XL. ΝΑΙ   

5.1.4    Να είναι χρώματος μπεζ.  ΝΑΙ   

5.1.5   Να διαθέτει πιστοποιήσεις: CE, EN 420:2010,  EN 388:2016, EAC. 
Αντίγραφα ανωτέρω πιστοποιητικών σε ισχύ συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στα 
ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να προσκομιστούν από τον υποψήφιο ανάδοχο με την 
κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

5.1.6    Αναφορικά με τα μεγέθη των γαντιών, από αυτά περίπου το  1/4  του συνολικού αριθμού να 
είναι μεγέθους MEDIUM, τα  2/4 του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους LARGE και το  1/4  
του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους XL. Τα μεγέθη αυτά είναι ενδεικτικά. Η οριστικοποίηση 
των μεγεθών του υπό προμήθεια είδους  θα γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο με την υπογραφή της 
σύμβασης (σύμφωνα με το είδος και το μεγεθολόγιο του υλικού που κατακυρώθηκε). 

ΝΑΙ   

5.1.7 Η απαίτηση είναι για  εκατό (100) ζεύγη. ΝΑΙ   



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Καταδυτικού και Επιχειρησιακού/Τακτικού εξοπλισμού της ΜΥΑ/ΛΣ. Σελίδα 20 
 

ΕΙΔΟΣ
5.2 

ΓΑΝΤΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ: 

 

   

5.2.1   Πρόκειται για ανθεκτικά γάντια  για επιχειρησιακή-τακτική χρήση, κατασκευασμένα από 
διαπνέον υλικό. 

ΝΑΙ   

5.2.2   Να  είναι κατασκευασμένα από υλικό θερμοπλαστικής γόμας (ελαστικό υλικό) το οποίο να 
παρέχει προστασία σε πρόσκρουση  πληρόντας την προδιαγραφή ΕΝ13594:2015. 

ΝΑΙ   

5.2.3    Να παρέχεται προστασία στο άνω μέρος των ακροδακτύλων από υλικό θερμοπλαστικής γόμας.  ΝΑΙ   

5.2.4   Ο σχεδιασμός τους να είναι τέτοιος που να σχηματίζουν  προκαμπύλη.   ΝΑΙ   

5.2.5    Στον καρπό να κλείνουν με σύστημα τύπου  Velcro, κατασκευασμένο από το υλικό 
θερμοπλαστικής γόμας, για προστασία  και του καρπού από προσκρούσεις. 

ΝΑΙ   

5.2.6   Το κάτω μέρος να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό δέρμα το οποίο να παρέχει στον χρήστη 
την δυνατότητα να χειριστεί οθόνες αφής. 

ΝΑΙ   

5.2.7   Η παλάμη να φέρει κατασκευή από επιπλέον μαξιλαράκια ώστε να απορροφούνται και 
αποσβαίνουν μεγάλα φορτία πρόσκρουσης.  

       ΝΑΙ   

5.2.8 Το βάρος του, ενδεικτικά,  στο μέγεθος –L- να μην ξεπερνα τα 100 γραμμάρια.  ΝΑΙ   

5.2.9 Το χρώμα τους να είναι κατά προτίμηση τύπου ‘’multicam’’ ή ισοδύναμο ή μπεζ. NAI   

5.2.10 Να φέρουν επιπλέον προστατευτική ενίσχυση στην περιοχή της παλάμης. ΝΑΙ   

5.2.11 Να φέρουν εσωτερική ενίσχυση στην περιοχή των ακροδακτύλων, ώστε να παρέχεται αυξημένη 
ανθεκτικότητα και αντοχή. 

ΝΑΙ   

5.2.12 Στο κάτω μέρος του καρπού να φέρεται βρόγχος από υλικό νάυλον. 
 

ΝΑΙ   

5.2.13 Αναφορικά με τα μεγέθη των γαντιών, από αυτά περίπου το  1/4  του συνολικού αριθμού να 
είναι μεγέθους MEDIUM, τα  2/4 του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους LARGE και το  1/4  
του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους XL. Τα μεγέθη αυτά είναι ενδεικτικά. Η οριστικοποίηση 
των μεγεθών του υπό προμήθεια είδους  θα γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο με την υπογραφή της 
σύμβασης (σύμφωνα με το είδος και το μεγεθολόγιο του υλικού που κατακυρώθηκε). 

ΝΑΙ   
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5.2.14 Η απαίτηση είναι για εκατό (100) ζεύγη. ΝΑΙ   

5.2.15 Να διαθέτει πιστοποιήση κατά CE EN 388:2016. Συγκεκριμένα κατά την διαδικασία των τέστ που 
πραγματοποιούνται στα πλαίσια της εν λόγω πιστοποίησης θα πρέπει κατ΄ελάχιστο να φέρει 
βαθμολογία τρία (03) στην δοκιμασία αντοχής στην τριβή, να έχει δοκιμαστεί η αντοχή του σε 
κόψιμο–τρύπημα-σχίσιμο και να πληρή την πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ13594 στην 
δοκιμασία κρούσης. Αντίγραφο πιστοποιητικού σε ισχύ συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση 
στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με 
την υποβολή της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ
5.3 

ΚΡΙΚΟΙ  ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: 

 

   

5.3.1   Πρόκειται για  προσωπικό αναπτυσσόμενο  ιμάντα  με κρίκο ταχείας απασφάλισης (ειδικός 

κρίκος που μπορεί να απασφαλιστεί ενώ είναι υπό τάση φορτίου) στην μια κατάληξη. 

ΝΑΙ   

5.3.2   Ο κρίκος ταχείας απασφάλισης να είναι αντοχής τουλάχιστο 22 kN. ΝΑΙ   

5.3.3   Να είναι σχεδιασμένο να ασφαλίζει σε κρίκους δαπέδου ελικοπτέρου. ΝΑΙ   

5.3.4   Η έτερη άκρη να διαθέτει ιμάντα σε σχήμα θηλειάς.  ΝΑΙ   

5.3.5   Το υλικό κατασκευής του ιμάντα να είναι από ύφασμα με εξαιρετικά υψηλή αντοχή στις 

καταπονήσεις και στα μεγάλα φορτία. 

ΝΑΙ   

5.3.6   Ο ιμάντας (τελικό προιον με τις ραφές)  να  έχει αντοχή τουλάχιστο 15 kN.   ΝΑΙ   

5.3.7   Σε πλήρη ανάπτυξη να έχει μήκος τουλάχιστο 78 εκατοστά  και σε κανονική κατάσταση να έχει 

μήκος τουλάχιστο 53 εκατοστά.  

ΝΑΙ   

5.3.8   Το χρώμα του να είναι καφέ. ΝΑΙ   

5.3.9 Η απαίτηση είναι για  ογδόντα (80) τεμάχια. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ
5.4 

ΜΠΟΝΤΡΙΕ:    
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5.4.1   Πρόκειται για  προσωπικό σετ ιμάντα  μέσης και ποδιών (Μποντριέ) για αναρρίχηση – 

καταρρίχηση. 

ΝΑΙ   

5.4.2    Να είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο (να φέρει και θηλιές τύπου MOLLE), ώστε να έχει την 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως ζώνη προσάρτησης υλικών τακτικής χρήσης  

(πχ γεμιστηροθήκες, πιστολοθήκες κλπ) 

ΝΑΙ   

5.4.3   Το σύστημα των βρόγχων ποδιών να είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα ο κάθε βρόγχος σαν αιμοστατικός επίδεσμος. 

ΝΑΙ   

5.4.4   Να διαθέτει ζώνη μέσης η οποία να έχει σχεδιαστεί για να αντέχει φορτίο τουλάχιστο 1500  κιλών  

με  τουλάχιστο 4  εκατοστά  πλάτος.  

ΝΑΙ   

5.4.5   Η ζώνη μέσης να φέρει πλαινούς (δεξιά και αριστερά) βρόχους (θηλιές σύνδεσης) προσάρτησης 

υλικών αναρρίχησης, καθώς επίσης να φέρει αριστερά της κεντρικής πόρπης (όπως την φοράμε), 

θηλιά σύνδεσης ασφαλείας κατασκευασμένη από ιμάντα. 

ΝΑΙ   

5.4.6    Να φέρει στην ζώνη μέσης, εσωτερικά, επιπλέον επένδυση για αυξημένη αντοχή. ΝΑΙ   

5.4.7   Να διαθέτει ανθεκτική  μεταλλική πόρπη γρήγορης αποδέσμευσης, 4 εκατοστών τουλάχιστο 

(σύμφωνα με το πλάτος της ζώνης μέσης),  αυτόματου κλειδώματος, στην κύρια ζώνη μέσης. 

ΝΑΙ   

5.4.8   Οι βρόχοι των ποδιών να είναι  αποσπώμενοι  από  τη ζώνη και να  έχουν ενσωματωμένες πόρπες  

αυτόματου μπλοκαρίσματος  και να μπορούν να προσδένονται στο μπροστινό μέρος της ζώνης με 

κρίκο τύπου ‘’D’’ καραμπίνερ ασφαλείας, ο οποίος να συμπεριλαμβάνεται στο σετ.   

ΝΑΙ   

5.4.9 Το σύστημα σύνδεσης των βρόγχων ποδιού να συνδέεται με την θηλιά σύνδεσης ζώνης μέσης στο 

εμπρόσθιο τμήμα, με βρόγχο ενισχυμένου ιμάντα.   

ΝΑΙ   

5.4.10 Το μποντριέ να  είναι κατασκευασμένο από υλικό νάιλον.  ΝΑΙ   

5.4.11 Το χρώμα  του  να  είναι τύπου Multicam ή ισοδύναμο.  ΝΑΙ   
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5.4.12 Η ζώνη μέσης και οι βρόγχοι (θηλιές) ποδιών να διαθέτουν ίδιου τύπου πόρπες για εύκολη 

αποδεύσμεση και προσαρμογή στη χρήση. 

ΝΑΙ   

5.4.13 Ολο το σύστημα ‘’μποντριέ’’ θα πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με το 

πρότυπο UIAA 105 Type C. Αντίγραφο πιστοποιητικού σε ισχύ συνοδευόμενο από επίσημη 

μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να προσκομιστεί από τον υποψήφιο 

ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

5.4.14 Η απαίτηση είναι για  πενήντα (50) τεμάχια. ΝΑΙ   

5.4.15 Η οριστικοποίηση των μεγεθών του υπό προμήθεια είδους  θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο με 

την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το είδος και το μεγεθολόγιο του υλικού που 

κατακυρώθηκε). 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ
5.5 

ΚΡΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ: 

 

   

5.5.1   Πρόκειται για  εξαιρετικά  ελαφρύ αλουμινένιο - σφυρηλατημένο  καραμπίνερ  για εφαρμογές σε 

αντικείμενα Ειδικών Επιχειρήσεων, διάσωση και όπου απαιτείται  πρόσβαση με σχοινί. 

ΝΑΙ   

5.5.2   Να διατίθεται με μηχανισμό  διπλής βαθμίδας αυτόματου κλειδώματος (θα πρέπει να γίνονται 2 

εκούσιες κινήσεις, μετά τις 2 κινήσεις η πύλη να παραμένει κλειστή αλλά όχι κλειδωμένη και με 

τρίτη κινηση να μπορεί να ανοίγει η πύλη). 

ΝΑΙ   

5.5.3   Να διατίθεται με αντοχή  τουλάχιστο 30 kN με  κλειστή πύλη και αντοχή τουλάχιστο  9 kN με 

ανοικτή πύλη, στον επιμήκη άξονα και αντοχή 16 ΚΝ στον πλευρικό άξονα. 

ΝΑΙ   

5.5.4   Να διαθέτει πιστοποιήσεις τουλάχιστο κατά: CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12-2009. Αντίγραφα 

των πιστοποιητικών σε ισχύ συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν 

είναι στα ελληνικά, να προσκομιστούν από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου 

της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   
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5.5.5   Το βάρος του να μην ξεπερνά τα  105 γραμμάρια.  ΝΑΙ   

5.5.6   Το  χρώμα του να είναι μαύρο ματ. ΝΑΙ   

5.5.7 Το σχήμα του να είναι ασύμμετρο τύπου ‘’D’’. ΝΑΙ   

5.5.8 Το ελάχιστο μήκος ανοίγματος της πύλης του κρίκου να είναι 18mm. ΝΑΙ   

5.5.9 Η απαίτηση είναι για πενήντα (50) τεμάχια. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ
5.6 

ΚΡΙΚΟΙ  ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ: 

 

   

5.6.1   Πρόκειται για  εξαιρετικά  ελαφρύ και ανθεκτικό  αλουμινένιο  ‘’Καραμπίνερ’’ που συνδυάζει τη 
μέγιστη ασφάλεια με την ευκολία χρήσης.   

ΝΑΙ   

5.6.2   Να είναι σχήματος τύπου «D» και να φέρει πύλη ασφαλείας τύπου «Triplex Twist-lock» ή 
ισοδύναμη και ειδικά σχεδιασμένη μύτη του καραμπίνερ που να προσδίδει ασφάλεια, εύκολη 
λειτουργία και αποτροπή αστοχίας. 

ΝΑΙ   

5.6.3   Να είναι εύκολη η λειτουργία με το χέρι, χωρίς να απαιτείται η χρήση κάποιου εργαλείου.  ΝΑΙ   

5.6.4   Το βάρος του να μην ξεπερνά τα  88 γραμμάρια.  ΝΑΙ   

5.6.5   Να έχει αντοχή  με  κλειστή πύλη τουλάχιστο 24 kN  και αντοχή  με  ανοικτή  πύλη τουλάχιστο 7 
kN. Να διαθέτει μικρή δύναμη άξονα τουλάχιστο 7 kN.  

ΝΑΙ   

5.6.6    Το άνοιγμα  της θύρας του να είναι μεταξύ  15 και 22 χιλιοστών.   ΝΑΙ   

5.6.7   Το  χρώμα του θα καθοριστεί με την υπογραφή της σύμβασης. ΝΑΙ   

5.6.8 Να διαθέτει πιστοποίηση τουλάχιστο κατά EN12275:2013. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ 
συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 
προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

5.6.9 Η απαίτηση είναι για πενήντα (50) τεμάχια. 
 

ΝΑΙ   
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ΕΙΔΟΣ
5.7 

ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

 

   

5.7.1   Πρόκειται για  εξαιρετικά  ελαφρύ - αλουμινένιο - σφυρηλατημένο και ανθεκτικό ‘’Καραμπίνερ’’  

που συνδυάζει  τη μέγιστη ασφάλεια  με την ευκολία χρήσης.  

ΝΑΙ   

5.7.2   Να είναι σχήματος τύπου «HMS» ή ισοδύναμου και να φέρει πύλη ασφαλείας τύπου «Triplex 

Twist-lock» ή ισοδύναμη και ειδικά σχεδιασμένη μύτη του καραμπίνερ που να προσδίδει 

ασφάλεια, εύκολη λειτουργία και αποτροπή αστοχίας. Στη ράχη του κρίκου απέναντι από την 

πύλη να υπάρχει εξωτερικά ειδικά διαμορφωμένη ακίδα ώστε να εμποδίζεται η ολίσθηση του 

συνδεδεμένου εξοπλισμού και της διασταυρούμενης φόρτωσης. 

ΝΑΙ   

5.7.3   Να είναι χειροκίνητο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι.  ΝΑΙ   

5.7.4   Το βάρος του να μην ξεπερνά τα  85 γραμμάρια.  ΝΑΙ   

5.7.5   Να έχει αντοχή με κλειστή πύλη τουλάχιστο 22 kN και αντοχή  με ανοικτή πύλη τουλάχιστο 7 kN. 

Να διαθέτει μικρή δύναμη άξονα τουλάχιστο 7 kN. 

ΝΑΙ   

5.7.6   Το  άνοιγμα  της θύρας του να είναι μεταξύ  17 και 22 χιλιοστών. ΝΑΙ   

5.7.7    Το  χρώμα του θα καθοριστεί με την υπογραφή της σύμβασης. ΝΑΙ   

5.7.8 Να διαθέτει πιστοποίηση τουλάχιστο κατά EN12275:2013. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ 

συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 

προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

5.7.9 Η απαίτηση είναι για τριάντα (30) τεμάχια. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ
5.8 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ  ΟΧΤΑΡΙ  ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ: 
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5.8.1   Πρόκειται για  εξαιρετικά  ελαφρύ - αλουμινένιο – σφυρηλατημένο, ανοδιωμένο  και ανθεκτικό  

καταβατήρα  σχήματος  8.  

ΝΑΙ   

5.8.2   Να φέρει προεξοχή στην περιφέρεια του μεγάλου βρόγχου που να σχηματίζει βαθιά εγκοπή με 

την οποία δίνεται η δυνατότητα για πρόσθετη τριβή και έλεγχο των βαρύτερων φορτίων. Στη 

βάση να φέρει δύο προεξοχές τύπου αγκίστρου, μια αριστερά και μία δεξιά, που επιτρέπουν την 

περιέλιξη του σχοινιού γύρω από αυτές. Στην οπή σύνδεσης του κεντρικού κρίκου ασφαλείας με 

το μποντριέ να φέρει πρόσθετο συνθετικό θερμοπλαστικό ελαστομερές υλικό που να σταθεροποιεί 

τη θέση του κρίκου. 

ΝΑΙ   

5.8.3   Να είναι χρώματος Μαύρου. ΝΑΙ   

5.8.4 Να μπορεί να υποδεχθεί εύρος σχοινιών πάχους από 8mm έως 13mm ΝΑΙ   

5.8.5 Η απαίτηση είναι για σαράντα (40) τεμάχια. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ
5.9 

ΟΧΤΑΡΙ  ΡΑΠΕΛ: 

 

   

5.9.1   Πρόκειται για συσκευή ασφάλισης /ραπέλ,  η οποία  επιτρέπει την ασφάλιση  ενός  ή δύο 

αναρριχητών  ταυτόχρονα από ένα σημείο αγκύρωσης  με  ανθεκτικό καλώδιο που  διατηρεί το 

σχήμα του και αντιστέκεται  στο να παγιδεύεται ανάμεσα σε σχοινιά (συσκευή τύπου 

‘’κουβαδάκι’’ που φέρει 2 υποδοχές που από την κάθε μία περνά ένα σχοινί και η ασφάλιση 2 

ατόμων γίνεται με σχοινί από πάνω). 

ΝΑΙ   

5.9.2   Να μπορεί να υποδεχθεί εύρος σχοινιών πάχους από 7,7 έως 11 χιλιοστών.  ΝΑΙ   

5.9.3   Να είναι χρώματος μαύρου.  ΝΑΙ   

5.9.4   Το βάρος του να μην ξεπερνά τα  88 γραμμάρια. ΝΑΙ   

5.9.5 Ο καταβατήρας να φέρει εκτός από τις 2 κύριες σχισμές που περνά το σχοινί και επιπλέον ΝΑΙ   
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δακτυλίδι στην περιφέρεια της κατασκευής για την ανάρτηση του από σταθερό σημείο κατά την 

ασφάλιση αναρριχητή/των που ανεβαίνει από κάτω. 

5.9.6 Να πληρεί την πιστοποίηση κατά ΕΝ15151-2:2012. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ 

συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 

προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

5.9.7 Η απαίτηση είναι για σαράντα (40) τεμάχια. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ
5.10 

ΟΧΤΑΡΙ  ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ: 

 

   

5.10.1    Πρόκειται για απλό οχτάρι ασφάλισης/ καταρρίχησης  σχήματος  8, κατασκευασμένο από  

σφυρήλατο  αλουμίνιο με ανοδιομένη επιφάνεια. 

ΝΑΙ   

5.10.2    Να είναι  χρώματος  μαύρου. ΝΑΙ   

5.10.3    Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 87 γραμμάρια.  ΝΑΙ   

5.10.4    Η  αντοχή του να  είναι τουλάχιστο 15 kN. ΝΑΙ   

5.10.5    Να μπορεί να υποδεχθεί εύρος σχοινιών πάχους από 8,1 χιλιοστών (για διπλά ) έως και 11 

χιλιοστών (για μονά).  

ΝΑΙ   

5.10.6    Να είναι ιδανικό για παραδοσιακή αναρρίχηση ζευγαριών με ασφάλιση είτε άνωθεν είτε κάτωθεν 

του αναρριχητή που ‘’ανοίγει’’ την  διαδρομή και για επιχειρήσεις  έρευνας και διάσωσης. 

ΝΑΙ   

5.10.7 Να πληρεί την πιστοποίηση κατά ΕΝ15151-2:2012. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ 

συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 

προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής 

προσφοράς. 

ΝΑΙ   

5.10.8 Η απαίτηση είναι για σαράντα (40) τεμάχια. ΝΑΙ   
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ΕΙΔΟΣ
5.11 

ΚΑΤΑΒΑΤΗΡΑΣ ΡΑΠΕΛ: 

 

   

5.11.1   Πρόκειται για  καταβατήρα  διάσωσης  αυτόματου  φρεναρίσματος  ανεπτυγμένο για  υψηλό 
φόρτο εργασίας.  

ΝΑΙ   

5.11.2   Να  έχει μέγιστο όριο φόρτωσης εργασίας  τα 200 κιλά  με  μέγιστο ύψος καθόδου 180 μέτρα μόνο 
για χρήση με στατικό σχοινί πάχους 11 χιλιοστών. 

ΝΑΙ   

5.11.3   Να διαθέτει πιστοποιήσεις: CE, EN 341:2011-2Α,  EN 12841:2006-C. Αντίγραφα ανωτέρω 
πιστοποιητικών σε ισχύ συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι 
στα ελληνικά, να προσκομιστούν από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της 
τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

5.11.4  Να διαθέτει έναν (01) στρόφαλο που δημιουργεί πρόσθετη τριβή στο σχοινί, όταν χρησιμοποιείται 
κατά τη διάρκεια της κατάβασης, χωρίς τη χρήση πρόσθετου συνδετήρα.  

ΝΑΙ   

5.11.5   Να φέρει  μοχλό πολλαπλών λειτουργιών  με σύστημα  αυτόματης  ανάκλησης  που επιτρέπει 
στον χειριστή να κατεβαίνει με ελεγχόμενη ταχύτητα  και να σταματά την κάθοδο στο επιθυμητό 
σημείο χωρίς να χρειάζεται να δέσει τη συσκευή.   

ΝΑΙ   

5.11.6    Να φέρει  σύστημα ασφαλείας τύπου EBS (έκτακτο σύστημα πέδησης) το οποίο ενεργοποιείται εάν 
ο μοχλός ανοιχθεί πλήρως, κατά λάθος, μειώνοντας την  ταχύτητα της καθόδου αντί να την 
αυξάνει. 

ΝΑΙ   

5.11.7    Να είναι χρώματος μαύρου.  ΝΑΙ   

5.11.8   Το μέγεθός του να μην ξεπερνά τα  87 x 179 χιλιοστά  και το  πάχος του να είναι τουλάχιστο 11 
χιλιοστά.  

ΝΑΙ   

5.11.9   Το βάρος του να μην ξεπερνά τα  600 γραμμάρια.  ΝΑΙ   

5.11.10   Η απαίτηση είναι για δέκα (10) τεμάχια. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ

5.12 

ΑΓΚΥΡΙΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ: 

 

   

5.12.1   Πρόκειται για  περιστρεφόμενη  συσκευή  αγκύρωσης  από  κράμα αλουμινίου με  ρουλεμάν ΝΑΙ   
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κλειστού  τύπου (σφραγισμένα)  που να έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει  τα σχοινιά  να στρέφουν 

και να μπλέκονται.  

5.12.2   Το βάρος του να μην ξεπερνά τα  150  γραμμάρια.  ΝΑΙ   

5.12.3   Το  χρώμα του να είναι  μαύρο.  ΝΑΙ   

5.12.4   Η αντοχή του να είναι τουλάχιστο 35 kN.  ΝΑΙ   

5.12.5   Να φέρει πιστοποίηση CE. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη 

μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να προσκομιστεί από τον υποψήφιο 

ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

5.12.6 Να είναι μεγάλου μεγέθους ώστε στον κάθε βρόγχο της συσκευής στο κάθε ένα άκρο να μπορούν 

να συνδεθούν ταυτόχρονα τουλάχιστο 3 κρίκοι ασφαλείας. 

ΝΑΙ   

5.12.7 Η απαίτηση είναι για πέντε (05) τεμάχια. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ

5.13 

ΦΡΕΝΟ ΑΝΑΒΑΣΗΣ: 

 

   

5.13.1   Πρόκειται για  φρένο σχοινιών ειδικά σχεδιασμένο για αναρρίχηση, σπηλαιολογία, διάσωση ή 

εργασία σε ύψος.  

ΝΑΙ   

5.13.2   Η κατασκευή του να είναι τέτοια, ώστε να μην χάνει τις αρχικές του ιδιότητες, όταν 

χρησιμοποιείται με λασπώδη και παγωμένα σχοινιά.  

ΝΑΙ   

5.13.3   Να είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου.  ΝΑΙ   

5.13.4   Η κατασκευή του έκκεντρου να είναι τέτοια ώστε να έχει μεγάλη σκληρότητα και μεγάλη αντοχή  

στη φθορά  και την ελαχιστοποίηση  της  ευθραυστότητας που προκαλείται από χαμηλές 

θερμοκρασίες. 

ΝΑΙ   

5.13.5    Ο μοχλός ανοίγματος  να  είναι εργονομικός, εύκολος  στο χειρισμό  και  προστατευμένος από  ΝΑΙ   
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κραδασμούς  και από τον κίνδυνο τυχαίου ανοίγματος.  

5.13.6   Το  χρώμα του να είναι μαύρο.  ΝΑΙ   

5.13.7   Το  βάρος του να μην ξεπερνά τα  150  γραμμάρια.  ΝΑΙ   

5.13.8    Οι διαστάσεις του να μην υπερβαίνουν τα 115 χιλιοστά. ΝΑΙ   

5.13.9    Να είναι λειτουργικό  με ελάχιστη διάμετρο σχοινιού 8 χιλιοστών, και μέγιστη διάμετρο σχοινιού 

13 χιλιοστών. 

ΝΑΙ   

5.13.10    Να διαθέτει πιστοποιήσεις κατά: CE EN 567:2013, CE EN 12841 type B:2006. Αντίγραφα ανωτέρω 

πιστοποιητικών σε ισχύ συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι 

στα ελληνικά, να προσκομιστούν από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της 

τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

5.13.11 Η απαίτηση είναι για πέντε (05) τεμάχια. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ

5.14 

ΚΡΙΚΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ: 

 

   

5.14.1   Πρόκειται για  επαγγελματική – διασωστική συσκευή σχεδιασμένη για την γρήγορη 

απελευθέρωση σχοινιών κατά  τη γρήγορη  εκκένωση από ελικόπτερο. 

ΝΑΙ   

5.14.2    Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και ελαφρύ κράμα αλουμινίου. ΝΑΙ   

5.14.3    Να φέρει διάμετρο υποδοχής – οπής τουλάχιστο 19 χιλιοστών για  βαρούλκο ελικοπτέρου, 

σταθερού ή ανοιγόμενου, που να ταιριάζει σε όλα τα είδη αγκίστρων.  

ΝΑΙ   

5.14.4   Να φέρει σύστημα απελευθέρωσης με κουμπί εφοδιασμένο με πείρο ασφαλείας. Να μπορεί επίσης 

να χρησιμοποιηθεί με μεταλλικά τερματικά. 

ΝΑΙ   

5.14.5    Να διαθέτει πιστοποιήσεις κατά: CEN/TS 16415:2013  και  CE EN 795: 2012 type Α/Β.      

Αντίγραφα ανωτέρω πιστοποιητικών σε ισχύ συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στα 

ΝΑΙ   
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ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να προσκομιστούν από τον υποψήφιο ανάδοχο με την 

κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

5.14.6    Το  βάρος του να μην ξεπερνά τα  1700 γραμμάρια.  ΝΑΙ   

5.14.7    Το μήκος του να μην ξεπερνά τα 186 χιλιοστά. ΝΑΙ   

5.14.8 Η απαίτηση είναι για ένα (01) τεμάχιο. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ

5.15 

ΣΧΟΙΝΙ  ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ: 

 

   

5.15.1   Πρόκειται για ειδικό -  επαγγελματικό σχοινί  που χρησιμοποιείτε για την ταχεία καταρρίχηση 

ομάδων από  ιπτάμενα μέσα. 

ΝΑΙ   

5.15.2    Ο κυρίως κορμός να μην έχει μεταλλικά μέρη ώστε να είναι ελαφρύτερο σε σχέση με τα άλλα  και 

να εξαλείφεται ο τραυματισμός του προσωπικού που έχει ήδη αναρριχηθεί, μετά την 

απελευθέρωση και άφεση του σχοινιού από ελικόπτερο.  

ΝΑΙ   

5.15.3   Ο τρόπος κατασκευής του σχοινιού να αποτελείται από νήματα με ύφανση κατάλληλη που να του 

παρέχουν ολισθηρότητα και ανθεκτικότητα. 

ΝΑΙ   

5.15.4   

 

Η θηλιά ανάρτησης του σχοινιού να είναι κατασκευασμένη από υλικό τύπου  12 Strand  Dyneema 

SK78 ή ισοδύναμου και το υπόλοιπο μέρος του σχοινιού να είναι κατασκευασμένο από υλικό το 

οποίο ακόμα και αν βραχεί, δεν επηρεάζει την ταχύτητα καθόδου και είναι ευκολότερο να 

φρενάρεις με τα χέρια (φορώντας τα ειδικά γάντια) και να επιβραδύνεις. 

ΝΑΙ   

5.15.5    Το κάθε τεμάχιο σχοινιού να έχει ελάχιστο μήκος τα 18 μέτρα και στην αρχή του να φέρει μιας 

μεγάλης διαμέτρου θηλιά (σύμφωνη με την προδιαγραφή 5.15.4),  ώστε  να  είναι κατάλληλο για 

τα περισσότερα συστήματα αγκύρωσης. 

ΝΑΙ   

5.15.6    Να έχει  χαμηλή  επιμήκυνση  καθώς και μικρή  κόπωση υλικού.  ΝΑΙ   
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5.15.7   Η διάμετρος του να είναι τουλάχιστο 40 χιλιοστά. ΝΑΙ   

5.15.8    Η αντοχή του να είναι για τουλάχιστο 7600 κιλά στο σύνολο του υλικού, ανά τεμάχιο. ΝΑΙ   

5.15.9   Το βάρος εκάστου τεμαχίου με 18 μέτρα σχοινί να μην ξεπερνά τα 18 κιλά.   ΝΑΙ   

5.15.10 Η απαίτηση είναι για  τέσσερα (4) τεμάχια με τουλάχιστο δεκαοκτώ (18) μέτρα σχοινιού το κάθε 

ένα. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ

5.16 

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΟΙΝΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ:    

5.16.1    Πρόκειται για ειδικό -  επαγγελματικό στατικό σχοινί διάσωσης, υψηλής αντοχής  και  αντοχής 

στην τριβή, ειδικά σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις της ανόδου αλλά και καθόδου προσωπικού  και 

υλικών (το προσωπικό θα κάνει καταρρίχηση με καταβατήρα). 

ΝΑΙ   

5.16.2    Το εξωτερικό του περίβλημα να είναι κατασκευασμένο από υλικό τύπου  αραμίδιου και το 

εσωτερικό του από υλικό τύπου πολυαμιδίου ή πολυεστέρα, που να έχει ιδιότητες  αντοχής στην 

τριβή και παρατεταμένη διάρκεια ζωής - ειδικά με βαρέα φορτία. Η κατασκευή του να είναι 

τύπου kernamantle. 

ΝΑΙ   

5.16.3    Πρέπει να είναι ανθεκτικό σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες που κυμαίνονται από παγωμένα, 

υγρά και αμμώδη, περιβάλλοντα χωρίς να υποβαθμίζεται η απόδοση του. 

ΝΑΙ   

5.16.4     Η απαίτηση είναι για σχοινί  μήκους 200 μέτρων, τουλάχιστο. ΝΑΙ   

5.16.5     Η  διάμετρος του να είναι τουλάχιστο 9 χιλιοστά.  ΝΑΙ   

5.16.6    Το  χρώμα του να είναι καφε ή μπεζ ή μαύρο. ΝΑΙ   

5.16.7    Το βάρος του, για τα 200 μέτρα, να μην ξεπερνά τα 13 κιλά. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο 

από 200 μέτρα, το βάρος θα αυξάνεται αναλογικά. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΙΝΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:    
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5.17  

5.17.1    Πρόκειται για ειδικό - επαγγελματικό σχοινί αναρρίχησης (rappel).  ΝΑΙ   

5.17.2    Η απαίτηση είναι για σχοινί  μήκους 200 μέτρων, τουλάχιστο. ΝΑΙ   

5.17.3    Η διάμετρος του να είναι τουλάχιστο 10,5 χιλιοστά. ΝΑΙ   

5.17.4    Η μέγιστη επιτρεπόμενη ανάπτυξη δύναμης κατά το σταμάτημα μιας πτώσης να είναι 7,4 ΚΝ. ΝΑΙ   

5.17.5    Το χρώμα του να είναι Μαύρο ή Μπλε. ΝΑΙ   

5.17.6    Το βάρος του,για τα 200 μέτρα, να μην ξεπερνά τα 14 κιλά. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο 

από 200 μέτρα, το βάρος θα αυξάνεται αναλογικά. 

ΝΑΙ   

5.17.7    Να φέρει δήλωση συμμόρφωσης  κατά  ΕΝ892 και UIAA. Αντίγραφα ανωτέρω πιστοποιητικών σε 

ισχύ συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 

προσκομιστούν από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής 

προσφοράς. 

NAI   

5.17.8    Να έχει αντοχή σε τουλάχιστο 11 πτώσεις. Προς τούτο απαιτείται βεβαίωση του κατασκευαστή η 

οποία να προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής 

προσφορας. 

ΝΑΙ   

5.17.9    Η κατασκευή του να είναι τύπου kernamantle και το περίβλημα να είναι συγκολημένο με τον 

πυρήνα με ειδική επεξεργασία. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ

5.18 

ΗΜΙΣΤΑΤΙΚΟ  ΣΧΟΙΝΙ  ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗΣ - ΡΑΠΕΛ: 

 

   

5.18.1     Πρόκειται για  επαγγελματικό  ημι-στατικό  σχοινί  καταρρίχησης. ΝΑΙ   

5.18.2    Το εξωτερικό του περίβλημα να είναι κατασκευασμένο από υλικό τύπου  αραμίδιου και το ΝΑΙ   
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εσωτερικό του από υλικό τύπου πολυαμιδίου ή πολυεστέρα, που να έχει ιδιότητες  αντοχής στην 

τριβή και τις υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Η κατασκευή του να είναι 

τύπου kernamantle. 

5.18.3    Να έχει φορτίο θραύσης τουλάχιστο 2300kg. ΝΑΙ   

5.18.4    Η απαίτηση είναι για σχοινί μήκους 200 μέτρων, τουλάχιστο. ΝΑΙ   

5.18.5    Το χρώμα του να είναι  Μαύρο. ΝΑΙ   

5.18.6    Η διάμετρος του να είναι τουλάχιστο 10,5 χιλιοστά.  ΝΑΙ   

5.18.7    Το βάρος του, για τα 200 μέτρα, να μην ξεπερνά τα 14 κιλά. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερο 

από 200 μέτρα, το βάρος θα αυξάνεται αναλογικά. 

ΝΑΙ   

5.18.8    Να φέρει δήλωση συμμόρφωσης κατά  ΕΝ1891 type Β. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, 

συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 

προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ

5.19 

ΙΜΑΝΤΑΣ  ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 

 

   

5.19.1    Πρόκειται για  επαγγελματικό  ιμάντα  που να είναι κατασκευασμένος  από  υλικό Nylon ή 

παρόμοιο και να είναι κατασκευή κλειστού βρόγχου με ειδική ραφή. 

ΝΑΙ   

5.19.2     Να είναι χρώματος  μαύρου.  ΝΑΙ   

5.19.3    Το πλάτος του να είναι 26 mm.  ΝΑΙ   

5.19.4    Η απαίτηση είναι για εκατόν είκοσι (120) τεμάχια με μήκος του κλειστού βρόγχου τα 120 

εκατοστά το κάθε ένα. 

ΝΑΙ   

5.19.5     Το μέγιστο φορτίο αντοχής του να είναι τα 2200 κιλά.  ΝΑΙ   
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5.19.6     Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 60gr/60cm. ΝΑΙ   

5.19.7    Να φέρει δήλωση συμμόρφωσης κατά CE ΕΝ566. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, 

συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 

προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ

5.20 

ΙΜΑΝΤΑΣ  ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΑΤΟΜΙΚΟΣ  Α΄: 

 

   

5.20.1    Πρόκειται για  επαγγελματικό  ιμάντα πρόσδεσης ατόμου που να χρησιμοποιείται και για 

δημιουργία αγκυρώσεων  και να είναι κατασκευή κλειστού βρόγχου με ειδική ραφή. 

ΝΑΙ   

5.20.2    Να είναι κατασκευασμένος από υλικό τύπου πολυεστέρα ή πολυαμιδίου ή παρόμοιου υλικού. ΝΑΙ   

5.20.3     Να είναι κατά προτίμηση μαύρου χρώματος.  ΝΑΙ   

5.20.4    Το πλάτος του να είναι 26 mm.  ΝΑΙ   

5.20.5    Η απαίτηση είναι για εκατό (100) τεμάχια, με μήκος του κλειστού βρόγχου τα 60 εκατοστά το κάθε 

ένα. 

ΝΑΙ   

5.20.6     Το βάρος του  για τα 60 εκ. να μην ξεπερνά τα 60gr.  ΝΑΙ   

5.20.7     Το μέγιστο φορτίο αντοχής του να είναι τα  22Kn. ΝΑΙ   

5.20.8     Να φέρει δήλωση συμμόρφωσης κατά EN 566:2017. Αντίγραφο πιστοποιητικού σε ισχύ 

συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 

προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ

5.21 

ΙΜΑΝΤΑΣ  ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΑΤΟΜΙΚΟΣ  B΄:    

5.21.1    Πρόκειται για  επαγγελματικό  ιμάντα πρόσδεσης ατόμου που να χρησιμοποιείται και για 

δημιουργία αγκυρώσεων και να είναι κατασκευή κλειστού βρόγχου με ειδική ραφή. 

NAI   
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5.21.2    Να είναι κατασκευασμένος από υλικό τύπου πολυεστέρα ή πολυαμιδίου ή παρόμοιου υλικού. NAI   

5.21.3     Να είναι κατά προτίμηση μαύρου χρώματος. NAI   

5.21.4    Το πλάτος του να είναι  18 - 20 mm.  NAI   

5.21.5    Η απαίτηση είναι για  εκατόν είκοσι (120) τεμάχια, με μήκος του κλειστού βρόγχου τα 120 

εκατοστά, το κάθε ένα. 

NAI   

5.21.6     Το βάρος του, για τα 120 εκατοστά, να μην ξεπερνά τα 100gr.  NAI   

5.21.7     Το μέγιστο φορτίο αντοχής  του να είναι τα 22Kn.  NAI   

5.21.8    Να φέρει δήλωση συμμόρφωσης  κατά EN 566:2017,  EN 795 type B:2012. Αντίγραφα ανωτέρω 

πιστοποιητικών σε ισχύ συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι 

στα ελληνικά, να προσκομιστούν από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της 

τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ

5.22 

ΙΜΑΝΤΑΣ  ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ)  ΑΤΟΜΙΚΟΣ: 

 

   

5.22.1    Πρόκειται για  επαγγελματικό  ιμάντα  πρόσδεσης διασωστικού, ιδιαίτερα ελαφρύ – συμπαγή και 

ανθεκτικό. 

ΝΑΙ   

5.22.2    Να είναι κατασκευασμένος από υλικό τύπου Dyneema / νάιλον ή ισοδύναμο, ώστε να έχει 

μειωμένο βάρος χωρίς να θυσιάζεται η  δύναμη. 

ΝΑΙ   

5.22.3     Το πλάτος του να είναι 8 mm. ΝΑΙ   

5.22.4     Η απαίτηση είναι για εκατόν είκοσι (120) τεμάχια, των 120 εκατοστών μήκους, το κάθε ένα. ΝΑΙ   

5.22.5    Το βάρος του, για τα 120 εκατοστά, να μην ξεπερνά τα 35gr. ΝΑΙ   

5.22.6    Το μέγιστο φορτίο αντοχής του να είναι τα 22Kn. ΝΑΙ   
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5.22.7   Να φέρει δήλωση συμμόρφωσης CE EN 795 B. Αντίγραφο ανωτέρω πιστοποιητικού σε ισχύ 

συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 

προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ

5.23 

ΚΟΡΔΟΝΕΤΟ  ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ: 

 

   

5.23.1    Πρόκειται για  επαγγελματικό  κορδονέτο που χρησιμοποιείται για την παροχή ασφάλειας (με 

την δημιουργία κατάλληλων κόμπων), σε διασωστικά συστήματα. 

ΝΑΙ   

5.23.2    Να έχει μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, άνω των 100 βαθμών κελσίου σε συνεχόμενη 

χρήση άνω των τριών ώρων. 

ΝΑΙ   

5.23.3    Ο πυρήνας του κορδονέτου να είναι κατασκευασμένος από υλικό τύπου  Dyneema  (Ultra High 

Molecular Weight Polyethylene) Υερυψηλού μοριακού Βάρους πολυαιθυλένιο και το περίβλημα 

του από polyamide ή ισοδύναμο, υλικά εξαιρετικά ανθεκτικά. 

ΝΑΙ   

5.23.4     Η διάμετρος του να είναι  5,5mm.  ΝΑΙ   

5.23.5    Το μέγιστο φορτίο αντοχής  του, να είναι τα 1800 κιλά. ΝΑΙ   

5.23.6     Η απαίτηση είναι για μήκος τουλάχιστο 50 μέτρων.  ΝΑΙ   

5.23.7    Το βάρος του να μην ξεπερνά τα  23gr/m. NAI   

5.23.8 Να φέρει δήλωση συμμόρφωσης κατά ΕΝ 564. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, 

συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 

προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   
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ΕΙΔΟΣ  6.  ΚΟΝΤΑΡΙΑ  ΝΗΟΨΙΩΝ  ΜΕ  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ.  

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ: 

 Οι συμμετέχοντες να καταθέσουν προσφορές  για το σύνολο των ειδών του παρακάτω πίνακα. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΗΟΨΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 2 ΣΕΤ 

2 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΗΟΨΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 2 ΣΕΤ 

3 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΗΟΨΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 2 ΣΕΤ 

4 ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΗΤΗ ΣΚΑΛΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ΝΗΟΨΙΑΣ  2 ΤΕΜ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ  ΥΠΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΤΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

ΕΙΔΟΣ

6.1 

 
 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ  ΚΟΝΤΑΡΙ  ΝΗΟΨΙΩΝ ΜΕ  ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ: 

   

6.1.1   

 

Το τηλεσκοπικό κοντάρι να είναι στιβαρό, ισχυρό  και  κατάλληλο για  χρήση  τόσο  σε  χερσαίο 
όσο και σε θαλάσσιο περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

6.1.2   

 

Να  είναι κατασκευασμένο  από  σωλήνες  ή τμήματα  πτυσσόμενα,  από συνθετικό υλικό – 
ανθρακονήματα,  υψηλής αντοχής. 

ΝΑΙ   

6.1.3   

 

Το μήκος του  σε  σύμπτυξη να  μην ξεπερνά  τα  4,5 μέτρα  ενώ το μέγιστο μήκος του  σε πλήρη 
ανάπτυξη να είναι τουλάχιστο 15 μέτρα. 

ΝΑΙ   

6.1.4   Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 17 κιλά. ΝΑΙ   

6.1.5   

 

Να διαθέτει βάση στήριξης  με διαστάσεις τουλάχιστο 200 χ 200mm. και σε κάθε γωνία να φέρει 
τρύπες με διάμετρο τουλάχιστο 10mm. 

ΝΑΙ   

6.1.6   

 

Να δύναται να χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ενός γάντζου μαζί με μια συνδεδεμένη 
ανεμόσκαλα ή ένα σχοινί πάνω σε μια προεξοχή ή κιγκλίδωμα. 

ΝΑΙ   

6.1.7   Να διαθέτει κατάλληλο γάντζο τουλάχιστον 9 ιντσών, του οποίου το βάρος να μην υπερβαίνει τα 
1,30 κιλά, να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης ανεμόσκαλας μήκους 15 μέτρων και η αντοχή του να 
είναι τουλάχιστον 950 κιλά. 

ΝΑΙ   

6.1.8   

 

Ο γάντζος να προσαρμόζεται στο κοντάρι με κατάλληλη διάταξη – αντάπτορα του οποίου το 
βάρος να μην είναι πάνω από 0,80 κιλά  έτσι ώστε να δύναται να παραμένει αγκιστρωμένος μέχρι 
την τοποθέτηση του  στην επιθυμητή θέση. 

ΝΑΙ   
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6.1.9   

 

Να διαθέτει χειροκίνητο  περιστροφικό  μηχανισμό ώστε να είναι ταχέως  και εύκολα 
αναπτυσσόμενο κατακόρυφα, μέχρι το μέγιστο μήκος του. 

ΝΑΙ   

6.1.10   

 

Ο υπόψη μηχανισμός να παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης (έκτασης προς τα πάνω), αλλά και 
σύμπτυξης (προς τα κάτω) του κονταριού. 

ΝΑΙ   

6.1.11   Ο υπόψη μηχανισμός να διαθέτει κατάλληλη διάταξη ασφαλείας πέδης που να διατηρεί το 
κοντάρι ανεπτυγμένο και να διασφαλίζει την ακούσια σύμπτυξη του. 

ΝΑΙ   

6.1.12   Όλα τα κινούμενα μέρη  καθώς και οι ιμάντες του μηχανισμού ανάπτυξης να περιέχονται 
εσωτερικά στο κοντάρι. 

ΝΑΙ   

6.1.13   Να διαθέτει σάκο ή κουτί μεταφοράς, χωρητικότητας όλων των ανωτέρω περιγραφόμενων μερών 
και υλικών.  

ΝΑΙ   

6.1.14   Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001:2015  ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε 
ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 
προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ 
 

  

6.1.15 Επίσης το υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of 
Conformity) του κατασκευαστή το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο με  την  
παράδοση του υλικού. 

ΝΑΙ   

6.1.16 Προς διασφάλιση της ποιότητας και της επιχειρησιακής καταλληλότητας του συστήματος, 
απαιτείται αυτό να βρίσκεται σε χρήση από αντίστοιχη ειδική Υπηρεσία ημεδαπής  ή αλλοδαπής. 
Προς τούτο απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από τον κατασκευαστή η οποία θα πρέπει να 
προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

6.1.17 Tο κοντάρι και τα παρελκόμενα του να διαθέτουν κωδικό αριθμό NATO STOCK NUMBER 
(κωδικοποιημένα κατά το ΝΑΤΟ NSN). Προς τούτο, απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση από 
τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

6.1.18 Η απαίτηση είναι για  δύο (02) τεμάχια - σετ. ΝΑΙ   
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ΕΙΔΟΣ

6.2 

 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ  ΚΟΝΤΑΡΙ  ΝΗΟΨΙΩΝ ΜΕ  ΤΑ  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  ΤΟΥ: 

   

6.2.1   

 

Το αναδιπλούμενο κοντάρι να είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε χερσαίο όσο και σε θαλάσσιο 
περιβάλλον και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό, για την επιβίβαση σε πλωτά 
μέσα ή/και σε διάφορες επιχειρήσεις αστικού περιβάλλοντος. 

ΝΑΙ   

6.2.2   Το αναδιπλούμενο κοντάρι να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό που να μπορεί να 
περιστραφεί και να διπλωθεί σε ένα σχετικά συμπαγές ρολό. 

ΝΑΙ   

6.2.3   Όταν είναι διπλωμένο σε ρολό να μπορεί να  τοποθετείται εντός κατάλληλου σακιδίου πλάτης. ΝΑΙ   

6.2.4   Το βάρος του, χωρίς τα παρελκόμενα, να μην ξεπερνά τα 3,5 κιλά. ΝΑΙ   

6.2.5   Μετά το ξεδίπλωμα του να ασφαλίζει αμέσως σε ένα μακρύ άκαμπτο κοντάρι-στύλο, μήκους 
τουλάχιστο 5 μέτρων. 

ΝΑΙ   

6.2.6 Να διαθέτει δύο (02) τεμάχια κατάλληλου γάντζου τουλάχιστον 5 ιντσών, του οποίου το βάρος να 
μην ξεπερνά τα 0,8 κιλά και να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης ανεμόσκαλας μήκους τουλάχιστο 7 
μέτρων και η αντοχή του να είναι τουλάχιστον 900 κιλά. 

ΝΑΙ   

6.2.7   

 

Ο γάντζος να  προσαρμόζεται στο κοντάρι  με κατάλληλη διάταξη– αντάπτορα έτσι ώστε να 
δύναται αφενός να παραμένει αγκιστρωμένος μέχρι την τοποθέτηση του στην επιθυμητή θέση, 
αφετέρου μετά την τοποθέτηση να επιτρέπει την αφαίρεση του κονταριού, και τέλος να επιτρέπει 
την εκ νέου τοποθέτηση του στο κοντάρι, προκειμένου να μετακινείται το άγκιστρο σε νέα θέση. 

ΝΑΙ   

6.2.8   

 

Να διαθέτει σάκο ή κουτί μεταφοράς, χωρητικότητας όλων των ανωτέρω περιγραφόμενων μερών 
και υλικών. 

ΝΑΙ   

6.2.9 Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001:2015  ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε 
ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 
προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

6.2.10  Επίσης το υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of ΝΑΙ   
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Conformity) του κατασκευαστή το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο με  την  
παράδοση του υλικού. 

6.2.11 Προς διασφάλιση της ποιότητας και της επιχειρησιακής καταλληλότητας του συστήματος, 
απαιτείται αυτό να βρίσκεται σε χρήση από αντίστοιχη ειδική Υπηρεσία ημεδαπής  ή αλλοδαπής. 
Προς τούτο απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από τον κατασκευαστή η οποία θα πρέπει να 
προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

6.2.12 Tο κοντάρι και τα παρελκόμενα του να διαθέτουν κωδικό αριθμό NATO STOCK NUMBER 
(κωδικοποιημένα κατά το ΝΑΤΟ NSN). Προς τούτο απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση από 
τον υποψήφιο ανάδοχο, με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

6.2.13 Η απαίτηση είναι για δύο (02) τεμάχια - σετ. ΝΑΙ   

 

ΕΙΔΟΣ

6.3 

 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ  ΚΟΝΤΑΡΙ  ΝΗΟΨΙΩΝ  ΜΕ  ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ: 

   

6.3.1   

 

Το τηλεσκοπικό κοντάρι να είναι στιβαρό, ισχυρό και κατάλληλο για χρήση τόσο σε χερσαίο όσο 
και σε θαλάσσιο περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

6.3.2   

 

Να είναι κατασκευασμένο από σωλήνες ή τμήματα πτυσσόμενα χωνευτά μεταξύ τους,  από 
συνθετικό υλικό – ανθρακονήματα, υψηλής αντοχής. 

ΝΑΙ   

6.3.3   Να είναι ταχέως και εύκολα αναπτυσσόμενο κατακόρυφα, χειροκίνητα, μέχρι το μέγιστο μήκος 
του. 

ΝΑΙ   

6.3.4   

 

Στο τέλος του κάθε τμήματος να υπάρχει ένας σφιγκτήρας ταχείας δράσης με μοχλό για την 
ασφαλή σταθεροποίηση (μανδάλωση) των τμημάτων στη θέση τους. 

ΝΑΙ   

6.3.5   Ο μοχλός να λειτουργεί στην ανοικτή θέση για την ανάπτυξη των τμημάτων του κονταριού και 
στην κλειστή θέση για να ασφαλίζει το επιθυμητό σταθερό  μήκος. 

ΝΑΙ   

6.3.6   Το ελάχιστο μήκος του σε σύμπτυξη να μην ξεπερνά τα 3,5 μέτρα ενώ το μέγιστο μήκος του σε 
πλήρη ανάπτυξη να είναι τουλάχιστο 15 μέτρα. 

ΝΑΙ   



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Καταδυτικού και Επιχειρησιακού/Τακτικού εξοπλισμού της ΜΥΑ/ΛΣ. Σελίδα 43 
 

6.3.7   Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 7 κιλά. ΝΑΙ   

6.3.8   

 

Να δύναται να χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ενός γάντζου μαζί με μια συνδεδεμένη 
ανεμόσκαλα ή ένα σχοινί πάνω σε μια προεξοχή ή  κιγκλίδωμα. 

ΝΑΙ   

6.3.9   

 

Να διαθέτει κατάλληλο γάντζο τουλάχιστον 9 ιντσών, του οποίου το βάρος να μην ξεπερνά το 1,5 
κιλό και να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης  ανεμόσκαλας μήκους τουλάχιστο 15 μέτρων και η 
αντοχή του να είναι τουλάχιστον 950 κιλά. 

ΝΑΙ   

6.3.10   

 

Ο γάντζος να προσαρμόζεται στο κοντάρι με κατάλληλη διάταξη – αντάπτορα  έτσι ώστε να 
δύναται αφενός να παραμένει αγκιστρωμένος μέχρι την   τοποθέτηση του στην επιθυμητή θέση, 
αφετέρου μετά την τοποθέτηση να επιτρέπει την αφαίρεση του κονταριού, και τέλος να επιτρέπει 
την εκ νέου τοποθέτηση του στο  κοντάρι, προκειμένου να μετακινείται το άγκιστρο σε νέα θέση. 

ΝΑΙ   

6.3.11   Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001:2015  ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε 
ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 
προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

6.3.12 Επίσης το υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of 
Conformity) του κατασκευαστή το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο με  την  
παράδοση του υλικού. 

ΝΑΙ   

6.3.13 Προς διασφάλιση της ποιότητας και της επιχειρησιακής καταλληλότητας του συστήματος, 
απαιτείται αυτό να βρίσκεται σε χρήση από αντίστοιχη ειδική Υπηρεσία ημεδαπής  ή αλλοδαπής. 
Προς τούτο απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από τον κατασκευαστή η οποία θα πρέπει να 
προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

6.3.14 Tο κοντάρι και τα παρελκόμενα του να διαθέτουν κωδικό αριθμό NATO STOCK NUMBER 
(κωδικοποιημένα κατά το ΝΑΤΟ NSN). Προς τούτο απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση από 
τον  υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

6.3.15 Η απαίτηση είναι για δύο (02) τεμάχια - σετ. ΝΑΙ   

 

ΕΙΔΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΗΤΗ  ΣΚΑΛΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ΝΗΟΨΙΑΣ: 
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6.4 

6.4.1   
 

Πρόκειται για ειδικού τύπου ανεμόσκαλα νηοψιών μαζί με την θήκη της, η οποία  πρέπει να είναι 
συμβατή για χρήση με τον εκτοξευτήρα της εταιρείας HENRIKSEN τύπου REBS τον οποίο ήδη 
διαθέτει η Υπηρεσία μας (ενδεικτικά αναφέρεται ο κωδικός προϊόντος στην εν λόγω εταιρεία είναι 
ΒΕ002477) . 

ΝΑΙ   

6.4.2   
 

Η ανεμόσκαλα να είναι κατασκευασμένη από σχοινί υψηλής αντοχής και σκαλιά αλουμινίου, να 
έχει μικρό μέγεθος και να είναι ελαφριά. 

ΝΑΙ   

6.4.3    
 

Να μπορεί να χρησιμοποιείται από τον εκτοξευτή συνδεμένη σε εκτινασσόμενο πολυάγκιστρο, ή 
εναλλακτικά με κοντάρια τύπου REBS συνδεμένη σε άγκιστρο. 

ΝΑΙ   

6.4.4   
 

Να έχει μήκος τουλάχιστο 25 μέτρα, το σχοινί να έχει αντοχή τουλάχιστον 880 κιλά  ενώ τα 
σκαλιά αλουμινίου να έχουν αντοχή τουλάχιστον 320  κιλά  και πλάτος τουλάχιστον 130 mm. 

ΝΑΙ   

6.4.5   
 

Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001:2015  ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε 
ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 
προσκομιστεί από τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

6.4.6 Επίσης το υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of 
Conformity) του κατασκευαστή το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο με  την  
παράδοση του υλικού. 

ΝΑΙ   

6.4.7 Προς διασφάλιση της ποιότητας και της επιχειρησιακής καταλληλότητας του υλικού, απαιτείται 
αυτό να βρίσκεται σε χρήση από αντίστοιχη ειδική Υπηρεσία ημεδαπής  ή αλλοδαπής. Προς τούτο 
απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από τον κατασκευαστή η οποία θα πρέπει να προσκομιστεί από 
τον υποψήφιο ανάδοχο με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

6.4.8 Tο υλικό να διαθέτει κωδικό αριθμό NATO STOCK NUMBER (κωδικοποιημένο κατά το ΝΑΤΟ 
NSN). Προς τούτο απαιτείται να προσκομιστεί βεβαίωση από τον υποψήφιο ανάδοχο με την 
κατάθεση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

ΝΑΙ   

6.4.9 Η απαίτηση είναι για  δύο (02) τεμάχια. ΝΑΙ   
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 ΕΙΔΟΣ  7.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ: 

 Οι συμμετέχοντες να καταθέσουν προσφορές  για το σύνολο των ειδών του παρακάτω πίνακα. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΡΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ 50 ΤΕΜ 

2 ΘΗΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΡΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ 50 ΤΕΜ 

3 ΣΩΣΙΒΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΚΤΗΣ 20 ΤΕΜ 

4 ΖΩΝΗ ΜΑΧΗΣ 50 ΤΕΜ 

5 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 50 ΤΕΜ 

6 ΦΟΡΕΙΟ ΜΑΧΗΣ 4 ΤΕΜ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ  ΥΠΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΕΙΔΟΣ 

7.1 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΡΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ:    

7.1.1   Πρόκειται για  κάλυμμα  αντιβαλλιστικού  κράνους το οποίο πρέπει να  μπορεί να τοποθετηθεί 
σε κράνη Ops Core FAST XP High Cut Helmet που διαθέτει ήδη η Υπηρεσία μας. 

ΝΑΙ   

7.1.2   Να φέρει άνοιγμα εμπρός για τη  βάση  προσθήκης διόπτρας νυχτερινής όρασης και 
συγκεκριμένα την διόπτρα Night Vision Goggles – PVS 15  που διαθέτει  ήδη η Υπηρεσία μας. 

ΝΑΙ   

7.1.3   Να φέρει ανοίγματα στο πλάι ώστε να μην εμποδίζει τις πλαϊνές ράγες τύπου Picattiny. ΝΑΙ   

7.1.4   Να μειώνει τον θόρυβο στην περίπτωση πρόσκρουσης του κράνους. ΝΑΙ   

7.1.5    Να  έχει βρόχο για προσάρτηση των δυνατοτήτων IFF. ΝΑΙ   

7.1.6   Το χρώμα του να είναι τύπου Multicam ερήμου ή ισοδύναμο. ΝΑΙ   

7.1.7   Να φέρει ταινία τύπου Velcro στην κορυφή, στον άξονα αυτι με αυτί και επίσης να φέρει ταινία 
τύπου Velcro στο πίσω μέρος για προσθήκη εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

7.1.8    Η οριστικοποίηση των μεγεθών του υπό προμήθεια είδους  θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο με 
την υπογραφή της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

7.1.9 Η απαίτηση είναι για  πενήντα (50) τεμάχια. ΝΑΙ   

 

ΕΙΔΟΣ 

7.2 

 

ΘΗΚΕΣ  ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  ΚΡΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ. 
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7.2.1    Πρόκειται για σύστημα αποθήκευσης (θήκες) και συγκράτησης εξαρτημάτων κράνους 
απομακρυσμένης μπαταρίας. 

ΝΑΙ   

7.2.2    Να είναι ένα πλήρες σύστημα αποθήκευσης για προσαρμογή του στο κράνος Ops Core FAST XP 
High Cut Helmet  που διαθέτει ήδη η Υπηρεσία μας.  

ΝΑΙ   

7.2.3   Να παρέχει χρήσιμη αποθήκευση και διατήρηση των απαραίτητων εργαλείων αποστολής  και 
να συνδέεται με οποιοδήποτε βαλλιστικό κράνος με Velcro. 

ΝΑΙ   

7.2.4    Να είναι σχεδιασμένο για χειριστές που χρησιμοποιούν σύστημα NVG  με απομακρυσμένη 
μπαταρία. 

ΝΑΙ   

7.2.5    Στην εξωτερική του επιφάνεια να φέρει ενσωματωμένη ταινία Velcro ώστε να είναι δυνατή η 
προσάρτηση επιπρόσθετου εξοπλισμού κατά βούληση. 

ΝΑΙ 
 

  

7.2.6  Να φέρει  θύλακα  κλειδώματος  καλωδίου και μεγάλες θηλιές για την κατακράτηση καλωδίων 
επικοινωνίας. 

ΝΑΙ   

7.2.7  Η θήκη των μπαταριών να έχει ελάχιστες διαστάσεις  80mm  x 80mm  χ 20mm.  ΝΑΙ   

7.2.8  Εκατέρωθεν του κύριου διαμερίσματος, να φέρει 2 ελαστικούς  βρόχους  για επιπλέον 
αποθήκευση μπαταριών ή φακών κλπ. 

ΝΑΙ   

7.2.9    Το χρώμα του να είναι τύπου Multicam ερήμου ή ισοδύναμο. ΝΑΙ   

7.2.10  Η κατασκευή να είναι από υλικό τύπου Cordura  Nylon  ή ισοδύναμου.  ΝΑΙ   

7.2.11 Το βάρος της να μην ξεπερνά τα 150gr. 
ΝΑΙ   

7.2.12 Η απαίτηση είναι για  πενήντα (50) τεμάχια. 
ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ 

7.3 

ΣΩΣΙΒΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΚΤΗΣ: 

 

   

7.3.1  

 

Πρόκειται για ειδικό σωσίβιο που είναι προορισμένο να χρησιμοποιείται από ομάδες 
υποβρυχίων αποστολών και προορίζεται να   χρησιμοποιηθεί ως εξοπλισμός επείγουσας 
ανάγκης, παρέχοντας  άνωση όταν απαιτηθεί. 

ΝΑΙ   

7.3.2   Να παρέχει ελάχιστη άνωση 8,5 κιλά  όταν διογκώνεται. ΝΑΙ   
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7.3.3    Να παρέχεται με μαγνητική βαλβίδα φουσκώματος και να συνοδεύεται έκαστο με τουλάχιστο 
δύο (2) φιαλίδια φουσκώματος CO2. 

ΝΑΙ   

7.3.4    Το χρώμα του να είναι γκρι.   ΝΑΙ   

7.3.5 Η απαίτηση είναι για  είκοσι (20) τεμάχια. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ 

7.4 

ΖΩΝΗ ΜΑΧΗΣ:    

7.4.1  Πρόκειται για ζώνη μέσης ανδρών ομάδων τακτικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιείται ως 
φορέας πυροβόλων όπλων και πλήθους τακτικών  θηκών και αξεσουάρ. 

ΝΑΙ   

7.4.2   Να είναι κατασκευασμένη και ειδικά ανεπτυγμένη για αντιτρομοκρατικές ομάδες ειδικών 
τακτικών επιχειρήσεων. Προς τούτο απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από τον υποψήφιο 
ανάδοχο η οποία θα πρέπει να προσκομιστεί  με την κατάθεση του φακέλου της τεχνικής 
προσφοράς. 

ΝΑΙ   

7.4.3   Να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό που να την καθιστά ανθεκτική και ταυτόχρονα 
ελαφριά  και άνετη. 

ΝΑΙ   

7.4.4   Να φέρει τακτικό σύστημα δύο επιπέδων που να  προσαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα θηκών και 
αξεσουάρ. 

ΝΑΙ   

7.4.5  

 

Τα  δύο στρώματα  να συνδυάζουν  μία άνετη εσωτερική ζώνη τουλάχιστο 2 ιντσών  με γάντζους  
και βρόχο με  μία τακτική εξωτερική ζώνη η οποία να φέρει τουλάχιστο 2 σειρές  ράβδων τύπου 
PALS  1/2  ίντσας  που να επιτρέπουν στον σκοπευτή να προσθέσει μια συλλογή εξαρτημάτων 
τύπου MOLLE. 

ΝΑΙ   

7.4.6    

 

Η ζώνη να διαθέτει ανθεκτική πόρπη ταχείας ασφάλισης – απασφάλισης  τουλάχιστο 2 ιντσών,  
με ένα προσαρτημένο "D-Ring", το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερο χώρο για προσαρμογή 
εξαρτημάτων τύπου MOLLE. 

ΝΑΙ   

7.4.7    Η συνολική αντοχή φόρτισης της ζώνης να είναι τουλάχιστο 2200 κιλά. ΝΑΙ   

7.4.8    Το χρώμα της να είναι τύπου Multicam ερήμου ή ισοδύναμο. ΝΑΙ   
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7.4.9    Τα ακριβή μεγέθη των ζωνών θα γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

ΝΑΙ   

7.4.10 Η απαίτηση είναι για  πενήντα (50) τεμάχια. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ 

7.5 

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ: 

 

   

7.5.1   Πρόκειται για πολυεργαλείο – κόφτη, το οποίο να είναι κατασκευασμένο από κορυφαίας 
ποιότητας υλικά και η χρήση του να προορίζεται για τακτικές επιχειρήσεις ειδικών μονάδων. 

ΝΑΙ   

7.5.2   Να φέρει κατάλληλο μηχανισμό κίνησης των λαβών  που το αποτέλεσμα να είναι ένα 
πλεονέκτημα μόχλευσης περίπου διπλάσιο από την ισχύ ενός συμβατικού πολυεργαλείου, το 
οποίο κάνει κάθε κόψιμο πιο ομαλό και ευκολότερο. 

ΝΑΙ   

7.5.3    Το μήκος του κλειστό να μην ξεπερνά τα 12 εκατοστά και το συνολικό του μήκος να μην ξεπερνά 
τα 19 εκατοστά. 

ΝΑΙ   

7.5.4   Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 300 γραμμάρια. ΝΑΙ   

7.5.5   Το χρώμα του να είναι μαύρο. ΝΑΙ   

7.5.6   Το υλικό κατασκευής του να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 420  ή αντίστοιχου ή ανώτερου 
τύπου. 

ΝΑΙ   

7.5.7   Να φέρει  κατ΄ελάχιστο  δέκα οκτώ (18) εργαλεία ενσωματωμένα  τα οποία να είναι: ΝΑΙ   

7.5.7.1   Οδοντωτή λεπίδα   ΝΑΙ   

7.5.7.2   Κόφτης σε σχήμα και τύπου V (κοπή ζώνης ασφαλείας, ιμάντων, διχτυών, ηλεκτρική καλωδίωση, 
και πολλά άλλα) 

ΝΑΙ   

7.5.7.3   Κατσαβίδι μεσαίου μεγέθους    ΝΑΙ   

7.5.7.4   Οδηγός  - λάμα ΝΑΙ   

7.5.7.5   Σουβλί ΝΑΙ   

7.5.7.6    Κατσαβίδι σταυρωτό ΝΑΙ   
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7.5.7.7    Κατσαβίδι  μικρού μεγέθους    ΝΑΙ   

7.5.7.8    Κατσαβίδι μεγάλου μεγέθους ΝΑΙ   

7.5.7.9    Λεπίδα  3 όψεων ΝΑΙ   

7.5.7.10    Πριόνι ξύλου 
 

ΝΑΙ   

7.5.7.11    Κόφτη  καλωδίων ΝΑΙ   

7.5.7.12    Κόφτη συρμάτων ΝΑΙ   

7.5.7.13    Πένσα ΝΑΙ   

7.5.7.14    Χάρακα ΝΑΙ   

7.5.7.15    Λαβές – σιαγώνες συγκράτησης ΝΑΙ   

7.5.7.16    Αποφλοιωτή καλωδίων ΝΑΙ   

7.5.7.17   Ανοιχτήρι μπουκαλιών ΝΑΙ   

7.5.7.18    Ανοιχτήρι  κονσερβών. ΝΑΙ   

7.5.8 Η απαίτηση είναι για  πενήντα (50) τεμάχια. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ 

7.6 

ΦΟΡΕΙΟ ΜΑΧΗΣ:    

7.6.1    

 

 

Πρόκειται για ένα βασικό σύστημα διάσωσης ατόμου που βασίζεται σε ένα φορείο το οποίο με 
τα παρελκόμενα του δημιουργεί ένα ειδικό σύστημα φορείου  που προσφέρει εξαιρετική 
προστασία και ασφάλεια των ασθενών και τραυματιών στην συσκευασία  τους  και την 
μεταφορά τους  σε περιορισμένο χώρο, υψηλή γωνία ή τεχνική διάσωση και παραδοσιακές 
χερσαίες εφαρμογές. 

ΝΑΙ   

7.6.2   Να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για οριζόντια ανύψωση με ελικόπτερο ή κατακόρυφη ΝΑΙ   



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Καταδυτικού και Επιχειρησιακού/Τακτικού εξοπλισμού της ΜΥΑ/ΛΣ. Σελίδα 51 
 

ανύψωση σε σπηλιές ή βιομηχανικούς χώρους. 

7.6.3    Όταν ο ασθενής συσκευάζεται, το φορείο να  γίνεται άκαμπτο. ΝΑΙ   

7.6.4   Το υλικό κατασκευής του να είναι από ανθεκτικό πλαστικό. ΝΑΙ   

7.6.5  Το φορείο  να έχει την δυνατότητα να τυλίγεται  για αποθήκευση. ΝΑΙ   

7.6.6  Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 9 κιλά. ΝΑΙ   

7.6.7  Το  σύστημα  να  περιλαμβάνει: ΝΑΙ   

7.6.7.1 Φορείο ατομικό, χρώματος πράσινου, που περιμετρικά στο σώμα του να φέρει κυκλικές 
υποδοχές για συνδυασμό  περιδέσεων με ιμάντες. Να φέρει τουλάχιστο 6 ανθεκτικούς ιμάντες 
περίδεσης με ανθεκτικές μεταλλικές πόρπες υψηλής αντοχής και ταχείας ασφάλισης - 
απασφάλισης. Να φέρει τουλάχιστο 4 πλαϊνά χερούλια μεταφοράς από ιμάντα. Να φέρει στο 
επάνω μέρος ιμάντα μεταφοράς. 

ΝΑΙ   

7.6.7.2    Σακίδιο ανθεκτικό τύπου ‘’λουκάνικο’’ κατασκευασμένο από υλικό τύπου cordura ή 
ισοδύναμου ή ανώτερου. Να περιλαμβάνει ιμάντες ώμου και θήκες για την αποθήκευση των 
αξεσουάρ. 

ΝΑΙ   

7.6.7.3    Ένα ζεύγος ιμάντων αντοχής ανέλκυσης τουλάχιστο 4000 κιλών που να  παρέχουν τη 
δυνατότητα ανύψωσης του φορείου με ελικοπτέρου ή άλλο σύστημα μεταφοράς σε οριζόντια 
θέση. 

ΝΑΙ   

7.6.7.4   Έναν  ιμάντα μήκους τουλάχιστο 1,80 μέτρων, με χάλκινα άγκιστρα ώστε στη μία πλευρά να 
συνδέεται με  το φορείο και στην άλλη με το σακίδιο, δημιουργώντας  έτσι συνθήκες 
ρυμούλκησης. Επίσης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες διαμορφώσεις για τη ρυμούλκηση 
του φορείου από ένα ή περισσότερα άτομα. 

ΝΑΙ   

7.6.7.5    Εκτός από τις τέσσερις λαβές που θα φέρει  μόνιμα το φορείο, να  παρέχονται τέσσερις επιπλέον 
αφαιρούμενες λαβές, οι οποίες επιτρέπουν στο φορείο να μεταφέρεται μέχρι και από 8 
διασώστες. 

ΝΑΙ   

7.6.7.6    Έναν κρίκο τύπου ‘’ D - KARABINER’’ κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής, για ΝΑΙ   
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χρήση στις περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητή η υψηλή αντοχή ανέλκυσης ή ρυμούλκησης του 
φορείου. Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 187 γραμμάρια. Η αντοχή του σε φόρτιση βάρους να 
είναι τουλάχιστο 4500 κιλά. 

7.6.7.7    Σχοινί διάσωσης για ανύψωση στην κατακόρυφη θέση, μήκους τουλάχιστο 9 μέτρων  και  
πάχους τουλάχιστο 9,5 χιλιοστών. Το περίβλημα  και ο πυρήνας του να είναι κατασκευασμένα  
από νάυλον με ελάχιστη δύναμη θραύσης 2700 κιλών. 

ΝΑΙ   

7.6.8 Η απαίτηση είναι για  τέσσερα (04) τεμάχια - σετ. ΝΑΙ   
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ΕΙΔΟΣ  8.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ  ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ: 

 
 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ: 

 Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν προσφορές  για το σύνολο των ειδών του παρακάτω πίνακα  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 ΠΕΔΙΛΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΚΤΗΣ 100 ΖΕΥΓΗ . 

2 ΑΡΒΥΛΕΣ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 100 ΖΕΥΓΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ  ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΕΙΔΟΣ

8.1 

ΠΕΔΙΛΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΚΤΗΣ:    

8.1.1    Τα πέδιλα να είναι μαύρα. ΝΑΙ   

8.1.2    Να έχουν ρυθμιζόμενη ΄΄τσέπη΄΄- θήκη ποδιών που να επιτρέπει να χρησιμοποιούνται με  

παπούτσια ή κάλτες. 

ΝΑΙ   

8.1.3    Να έχουν μεγάλη αυξομειώση στο μέγεθος ώστε να ταιριάζουν σε όλους τους τύπους και τα 

μεγέθη  ποδιών. 

ΝΑΙ   

8.1.4    Να έχουν πλαστικό κλιπ στο πάνω μέρος του πέλματος που να εγγυάται ασφαλές δέσιμο στο πόδι. ΝΑΙ   

8.1.5    Να έχουν ανεξάρτητα κινούμενα άκρα φτερού . ΝΑΙ   

8.1.6    Τα πέδιλα στο τελείωμα τους  να έχουν τριγωνικό  κόψιμο που να σχηματίζει ένα V. ΝΑΙ   

8.1.7 Η απαίτηση είναι για εκατό (100) ζεύγη. ΝΑΙ   

ΕΙΔΟΣ

8.2 

ΑΡΒΥΛΕΣ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ:  
 

  

8.2.1    Οι αρβύλες να είναι χρώματος μαύρου σε συνδιασμό με γκρι. ΝΑΙ   

8.2.2    Να είναι 100% συνθετικές για αμφίβια χρήση και γρήγορο στέγνωμα. ΝΑΙ   

8.2.3    Να έχουν πέλμα από υλικό τύπου καουτσούκ  η ισοδύναμου τύπου, υλικό για μέγιστη  προστασία 
από βράχια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. 

ΝΑΙ   
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8.2.4    Να έχουν εσωτερικό σύστημα αποστράγγιξης νερών. ΝΑΙ   

8.2.5    Να είναι ελαφρύ. Ενδεικτικά το βάρος του παπουτσιου στο νούμερο 42 (Size 9US) να μην ξεπερνα 
τα  550 γραμμάρια. 

ΝΑΙ   

8.2.6    Να φέρουν άνω μέρος από συνθετικό πλέγμα ή από υλικό τύπου νεοπρένιο ή ισοδύναμου τύπου. ΝΑΙ   

8.2.7    Να έχουν προστατευτικό για τα δάχτυλα από καουτσούκ. ΝΑΙ   

8.2.8   Να έχουν σύστημα δεσίματος με κορδόνια. ΝΑΙ   

8.2.9 Η απαίτηση είναι για εκατό (100) ζεύγη. ΝΑΙ   

  
 

ΠΕΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

 

 

   

 

  Β.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

 Ως  χρόνος  παράδοσης  του συνόλου των  υπό  προμήθεια  ειδών ορίζεται το χρονικό  διάστημα 
των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη ημέρα της υπογραφής της Σύμβασης. Η 
ημερομηνία  παράδοσης θα γνωστοποιηθεί  εγγράφως στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ./ΜΥΑ-ΛΣ, 
τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία  της  παράδοσης του εξοπλισμού. 

 

ΝΑΙ   

  Γ.  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
  Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της  ΜΥΑ/ΛΣ–ΕΛ. ΝΑΙ   
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ΑΚΤ.  στην παραλία του Αγίου Κοσμά στον Δήμο Ελληνικού. 

 

   Δ.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
 Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής Ειδών και Παραλαβής Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ  η οποία 
θα πραγματοποιήσει την παραλαβή των συμβατικών ειδών. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση των προσφερόμενων 
ειδών και θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και τις προβλέψεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Στο έργο της 
επιτροπής θα συνδράμει η επιτροπή σύνταξης του παρόντος τεύχους των τεχνικών 
προδιαγραφών καθώς επίσης και οι επιχειρησιακές ομάδες της  Μ.Υ.Α. ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου 
απαιτηθεί και ζητηθεί, κατά την κρίση της επιτροπής. 

 

ΝΑΙ   

Ε.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 

 Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής  κατάστασης  και 
λειτουργίας, η χρονική διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (01) έτους και 
εκκινεί από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών. Σε 
περίπτωση που κατασκευαστής προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας άνω του έτους (π.χ. δύο ή 
τριών ετών), αυτή θα αποδίδεται στο ακέραιο από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση 
απαίτησης αντικατάστασης ή επισκευής στα πλαίσια της παρεχόμενης εγγύησης μέρους των υπό 
προμήθεια ειδών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας (warranty) θα ανανεώνεται 
και θα παρατείνεται κατ΄ ελάχιστο αντίστοιχα με τον απωλεσθέντα  χρόνο εκτός λειτουργίας / μη 
προβλεπόμενης λειτουργίας του υλικού.  

ΝΑΙ   
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Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Ιματισμού και Επιχειρησιακού εξοπλισμού για τη κάλυψη αναγκών στελεχών Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών. 
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Α.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
 
 
 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.I. ΓΕΝΙΚΑ - 
ΣΚΟΠΟΣ: 

α)   Στο   παρόν  έγγραφο   περιγράφονται  οι  τεχνικές   προδιαγραφές   για  την   προμήθεια   ιματισμού   και 
επιχειρησιακού – τακτικού  εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των επιχειρησιακών Ομάδων  των   ΚΕΑ/ΛΣ – ΕΛ. 
ΑΚΤ. 

β) Τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναλαμβάνουν κυρίως τη διενέργεια ειδικών επιχειρήσεων - επεμβάσεων - νηοψιών 
για την πρόληψη και καταστολή κάθε φύσεως ειδικών ή οργανωμένων εγκλημάτων βίας, που στρέφονται κατά 
ατόμων ή πραγμάτων και τα οποία τελούνται από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, για την προστασία της δημόσιας 
τάξης - ασφάλειας και της εθνικής ασφάλειας, σε χώρους αρμοδιότητας της οικείας Λιμενικής Αρχής ή και εκτός 
αυτής, εφόσον αυτό αιτηθεί αρμοδίως. Έχουν συσταθεί είκοσι ένα (21) Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών σε λιμενικές 
αρχές της χώρας, τα οποία καλύπτουν όλη την επικράτεια. 

γ) Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 
δ) Όλα τα υλικά θα  πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένα ώστε να είναι συμβατά και να επιτελέσουν τον 

ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό των  Κ.Ε.Α./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  καθώς  από  τα  υπό  προμήθεια είδη  και  υπό συνθήκες 
ειδικών επιχειρήσεων, θα εξαρτάται η σωματική ακεραιότητα των ανδρών των  Κ.Ε.Α Λ.Σ. 

ε) Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι. 
στ)  Όπου γίνεται παραπομπή σε πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή 

τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση ή ιδιαίτερη   μέθοδο κατασκευής   κ.λ.π   κατά τις 
διατάξεις  των  άρθρων  54,  55  και  56  του  Ν.  4412/2016  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  νοούνται  και  τα 
«ισοδύναμα». 

ζ) Όπου γίνεται αναφορά σε χρωματισμό Μούλτικαμ , πρόκειται για χρωματισμό πολυπαραλλαγής  ο οποίος 
απεικονίζεται στο προσάρτημα Ι στο πέρας των προδιαγραφών (Βλ. Σχ.2). 

η) Όπου αναφέρεται μετρήσιμο βάρος σε αναλογία (π.χ. γρ/m2), ο οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να 
προσκομίσουν βεβαίωση από ακριβή ζύγιση του εκάστοτε είδους. 

   θ) Οι οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο των προσφορών τους θα πρέπει να αναφέρονται σε 
συγκεκριμένη μάρκα και τύπο υλικού, ακολουθούμενο από το τεχνικό εγχειρίδιο εκάστου υλικού και τις 
πιστοποιήσεις/βεβαιώσεις αυτού (όπου απαιτούνται), προκειμένου να γίνει η αξιολόγησή του. Όπου γίνεται 
αναφορά σε πιστοποιήσεις/πρότυπα/βεβαιώσεις στο τεύχος Τ.Π., είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των εν λόγω 
εγγράφων με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς, όπως προβλέπεται σχετικά στην τεχνική περιγραφή εκάστου 
υλικού, εκτός και εάν εξειδικεύεται/ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους παραγράφους/σημεία των τεχνικών 
προδιαγραφών. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα (πιστοποιητικά/ δηλώσεις κατασκευαστή κλπ), θα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, σε περίπτωση που δεν είναι στα ελληνικά. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα –εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται στην Ελληνική ή και στην Αγγλική γλώσσα. 

NAI   
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 ι)  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει μετά  την  αξιολόγηση  των  τεχνικών  και  οικονομικών 
προσφορών και πριν από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, ένα (01) δείγμα πλέον της 
προσφερθείσας ποσότητας από κάθε είδος για τυχόν περαιτέρω οριστικοποίηση τεχνικών θεμάτων (π.χ. 
χρωματισμός, μεγεθολόγιο κλπ) με τα στελέχη της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ   

 ΥΛΙΚΩΝ: 

 
 

 

α) Τα  υπό  προμήθεια  είδη  ορίζονται  στον  παρακάτω  πίνακα  και  στους  επιμέρους  πίνακες  που 
ακολουθούν: 

 ΝΑΙ   

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

  
 Α/Α   ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ   

  ΕΙΔΩΝ  

   
 

01 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

4586 
 

ΤΕΜ-ΖΕΥΓΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

 

02 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

1520 
 

ΤΕΜ-ΣΕΤ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 

β) Οι συμμετέχοντες δύναται να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των ειδών του παραπάνω 
πίνακα ή και επιμέρους, για το σύνολο των τεμαχίων ανά είδος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον ανωτέρω 
πίνακα σε συνδυασμό με τους επιμέρους   πίνακες των υλικών ανά κατηγορία, που ακολουθούν και 
έχοντας υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις . 
 

(i) Προσφορές  για  τα  υλικά  που  περιγράφονται στα  είδη  α/α  1.2 – 1.3 –  1.4  θα πρέπει  να 

συμπεριλαμβάνουν  και τα  τρία είδη , για το σύνολο των επιμέρους υλικών κάθε είδους. 
 

(ii) Προσφορές   για   τα   υλικά   που   περιγράφονται   στα   είδη   α/α   1.5   –   1.6   θα   πρέπει   να 

συμπεριλαμβάνουν και τα δύο είδη, για το σύνολο των επιμέρους υλικών κάθε είδους. 
 

(iii)  Προσφορές για τα υλικά που περιγράφονται στα είδη   α/α   2.1   –   2.2  –  2.3  –  2.4  θα   πρέπει   

να συμπεριλαμβάνουν και τα τέσσερα είδη, για το σύνολο των επιμέρους υλικών κάθε είδους. 
 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις (i), (ii), (iii), θα βεβαιώνεται από τους υποψήφιους προμηθευτές η 
συμβατότητα των υλικών μεταξύ τους. 
 

Οι προσφορές σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι για το σύνολο των τεμαχίων ανά είδος, όπως τα είδη 
περιγράφονται στις Τ.Π. 
 γ) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επιστολή εξουσιοδότησης από την εταιρεία 
κατασκευής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό όπου αφορά  τα  υλικά  που  περιγράφονται.  
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  δ) Ο κάθε Υποψήφιος  Ανάδοχος θα συνυποβάλλει με την τεχνική προσφορά του πίνακες που 
αντιστοιχούν στα προσφερόμενα είδη και τεμάχια, χωρίς να αναφέρονται οικονομικά στοιχεία. 
 

    

0.III.ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
      ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ            

  

Κριτήριο  κατακύρωσης  της  παρούσης  ορίζεται  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής άποψης 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά είδος (ή ανά κατηγορία i, ii, iii, όπου απαιτείται). 

 

 

 

 

 ΝΑΙ   

0.IV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΩΝ  ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 

 

 

 

 
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: 

 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 ΚΑΠΕΛΟ (ΤΖΟΚΕΥ) 380 ΤΕΜ. 

2 ΧΙΤΩΝΙΟ 380 ΤΕΜ. 

3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 380 ΤΕΜ. 

4 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΎ 380 ΖΕΥΓΗ 

5 TZAKET ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 380 ΤΕΜ. 

6 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 380 ΤΕΜ. 

7 ΓΑΝΤΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 380 ΖΕΥΓΗ 

8 ΣΚΟΥΦΟΣ 380 ΤΕΜ 

9 ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 1+1 760 ΤΕΜ 

10 ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ 380 ΤΕΜ 

11 ΑΡΒΥΛΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ 380 ΖΕΥΓΗ 

12 ΟΛΟΣΩΜΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΤΟΛΗ 26 ΤΕΜ 
 

    

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑ: 
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1.1 ΚΑΠΕΛΟ (ΤΖΟΚΕΥ): ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ 

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1.1.1 Το καπέλο να είναι χρωματισμού τύπου Μούλτικαμ ή ισοδύναμου.    ΝΑΙ   

1.1.2 Το υλικό κατασκευής να είναι 100% βαμβάκι. ΝΑΙ   
1.1.3 Να διαθέτει τουλάχιστον έξι κεντητές στρογγυλές οπές περιμετρικά του κεφαλιού για καλύτερο εξαερισμό. ΝΑΙ   
1.1.4 Να έχει ρυθμιζόμενο ιμάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού με σύστημα τύπου velcro. ΝΑΙ   

 

1.1.5 
Να έχει δύο (02) πάνελ για τοποθέτηση σημάτων (Patches) στο εμπρόσθιο μέρος και στη κορυφή διαστάσεων από 
7,5-8 εκ Μ x 4,5-5εκ Υ και 2-3εκ Μ x2-3 εκ Υ αντίστοιχα. 

 

ΝΑΙ 
  

1.1.6 Να διαθέτει καμπυλωτό γείσο για καλύτερη σκίαση περιμετρικά των οφθαλμών και αισθητικούς λόγους. ΝΑΙ   
1.1.7 Να είναι one size. ΝΑΙ   

 

1.1.8 
Να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ (08) σειρές ραφών στο γείσο για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο της εξωτερικής 
επένδυσης του γείσου. 

 

ΝΑΙ 
  

 
 

1.1.9 

Να διαθέτει στην εσωτερική του περίμετρο ταινία αφρώδους υλικού ώστε να κατακρατείται ο ιδρώτας. Η εν λόγω 
ταινία να είναι στερεωμένη καλά με τουλάχιστον 4 παράλληλα γαζιά ώστε να μη τσακίζει, και να έχει 
αντιμικροβιακή ιδιότητα βεβαιωμένη με έγγραφο από τη κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία θα πρέπει να 
κατατεθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
 

1.1.10 

Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2015  ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του   ανωτέρω πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από 
επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να υποβληθεί με μέριμνα των υποψηφίων 
Αναδόχων με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς. 

 
 

ΝΑΙ 

  

1.1.11 Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) τεμάχια. ΝΑΙ   

1.2 ΧΙΤΩΝΙΟ:    

1.2.1 Το χιτώνιο να είναι χρωματισμού  τύπου Μούλτικαμ ή ισοδύναμου.  ΝΑΙ   
 

1.2.2 
Το υλικό κατασκευής να είναι ο συνδυασμός από πολυεστερικό και βαμβακερό ύφασμα με βάρος από 200-210 
gr/m2. 

 

ΝΑΙ 
  

 
1.2.3 

Η ύφανση του να έχει γίνει με ειδική τεχνική ενίσχυσης που το καθιστά ανθεκτικό σε σχίσιμο, αλλά και στην 
περίπτωση που σκιστεί να διακόπτεται στο ελάχιστο το σκίσιμο (ripstop). Σχετική βεβαίωση του Υποψηφίου 
Αναδόχου να κατατεθεί με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς. 

 
ΝΑΙ 

  

 
1.2.4 

Το υλικό κατασκευής να έχει υποστεί επεξεργασία ώστε να εμφανίζει ικανοποιητική αντοχή στη βρωμιά και στους 
λεκέδες και γενικά να καθιστά το ύφασμα υδροφοβικό. Σχετική βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου να κατατεθεί 
με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς. 

 
ΝΑΙ 

  

1.2.5 Να διαθέτει πιέτες στην περιοχή των ώμων για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. ΝΑΙ   
 

1.2.6 
Να έχει τουλάχιστον διπλό γαζί σε όλες τις ραφές και τουλάχιστον τριπλό σε σημεία όπου επιδέχονται μεγάλες 
πιέσεις όπως ώμοι, τσέπες, μασχάλες, πλάτη. 

 

ΝΑΙ 
  

 

1.2.7 
Να έχει δύο τσέπες στο ύψος του στήθους, που να κλείνουν από πάνω με καπάκι και σύστημα τύπου velcro, 
διαστάσεων από 16-17εκ Υ και 14-15 εκ Μ η καθεμία, να διαθέτουν ένα μικρό άνοιγμα η καθεμία από πάνω για 

 

ΝΑΙ 
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 τοποθέτηση στυλό. Επιπρόσθετα να διαθέτουν κρυφές τσέπες πίσω ακριβώς από τις αναφερθείσες εμφανείς, 
δίχως καπάκι, κατακόρυφου ανοίγματος από τη μεριά του στέρνου (κέντρο) που να κλείνουν με σύστημα velcro. 

   

 

1.2.8 
Να έχει διπλή ενίσχυση στους αγκώνες από το ίδιο ύφασμα με εσωτερικό άνοιγμα διαστάσεων τουλάχιστον 17εκ 
Μ x 17 εκ Υ x 0.7 εκ Πάχος για εσωτερική τοποθέτηση επιαγκωνίδων. 

 

ΝΑΙ 
  

 

1.2.9 
Να έχει τουλάχιστον διπλή υποδοχή για μολύβια- στυλό στον αριστερό βραχίονα στην περιοχή μεταξύ καρπού και 
πήχη. 

 

ΝΑΙ 
  

 
1.2.10 

Να έχει βαθμό ηλιακής προστασίας του υφάσματος τουλάχιστον UPF50, ιδιότητα η οποία να είναι βεβαιωμένη με 
έγγραφο από τη κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία θα κατατεθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την 
υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

 
ΝΑΙ 

  

1.2.11 Να έχει τουλάχιστον 10-12 ανθεκτικές ραφές ανά 2,5-3cm σε όλες τις ενώσεις για μεγαλύτερη αντοχή. ΝΑΙ   
1.2.12 Να έχει άθραυστα, πυράντοχα κουμπιά κατά προτίμηση σκληρής μελαμίνης. ΝΑΙ   
1.2.13 Να έχει στα τελειώματα των μανικιών (περιοχή περικάρπιου) κλείσιμο και προσαρμογή ανοίγματος με κουμπιά. ΝΑΙ   
1.2.14 Να συνοδεύεται από ξεχωριστό κιτ  ζεύγους επωμίδων με διαστάσεις από 15-17εκ Μ και 3-5 εκ Π. ΝΑΙ   

 
 

1.2.15 

Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2015   ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του ανωτέρω πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από 
επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να παραδοθεί με μέριμνα των  Υποψηφίων 
Αναδόχων με την υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
 

 

1.2.16 

Αναφορικά με τα μεγέθη των χιτωνίων, από αυτά περίπου το   2/5   του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους 

MEDIUM, τα  2/5 του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους LARGE και το  1/5  του συνολικού αριθμού να είναι 

μεγέθους XL. Τα μεγέθη αυτά είναι ενδεικτικά. Η οριστικοποίηση των μεγεθών του υπό προμήθεια είδους   θα 

γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το είδος και το μεγεθολόγιο του 

υλικού που κατακυρώθηκε). 

 
 

 

ΝΑΙ 

  

1.2.17 Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) τεμάχια. ΝΑΙ   

1.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:    

1.3.1 Το παντελόνι να είναι χρωματισμού τύπου Μούλτικαμ ή ισοδύναμου. ΝΑΙ   
 

1.3.2 
Το υλικό κατασκευής να είναι ο συνδυασμός από πολυεστερικό και βαμβακερό ύφασμα με βάρος από 230-240 
gr/m2. 

 

ΝΑΙ 
  

 
1.3.3 

Η ύφανση του να έχει γίνει με ειδική τεχνική ενίσχυσης που το καθιστά ανθεκτικό σε σχίσιμο, αλλά και στην 
περίπτωση που σκιστεί να διακόπτεται στο ελάχιστο το σκίσιμο (ripstop). Σχετική βεβαίωση του Υποψηφίου 
Αναδόχου να κατατεθεί με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς. 

 
ΝΑΙ 

  

1.3.4 Να έχει αυτορυθμιζόμενο κανάλι μέσης με ελαστικούς ιμάντες. ΝΑΙ   
 

1.3.5 
Να έχει δύο   μπροστινές τσέπες κάτω από το ύψος της μέσης εκατέρωθεν της βουβωνικής περιοχής με διπλή 
ραφή για βαριά χρήση. 

 

ΝΑΙ 
  

 

1.3.6 
Τα ανοίγματα των ανωτέρω τσεπών να έχουν επιπλέον ενίσχυση από το ίδιο ύφασμα για προσαρμογή μικρού 
μεγέθους μαχαιριού. Να έχει μεγάλες πτυχωτές τσέπες στα πλαϊνά των μηρών διαστάσεων από 24-25εκ Υ x 22-

23 εκ Π, με ικανότητα αύξησης χωρητικότητας στο πίσω μέρος.  διαιρούμενες εσωτερικά. Το κλείσιμο να γίνεται με 
καπάκι που καλύπτει 

 

ΝΑΙ 
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 όλο το εύρος του ανοίγματος της τσέπης και σχεδιασμένο   έτσι ώστε να κλείνει ακόμα και όταν η τσέπη είναι 
πλήρεις φορτίου. Το κλείσιμο να γίνεται με σύστημα τύπου «velcro». 

   

 

1.3.7 
Να φέρει δύο (02) τσέπες εσωτερικές εκατέρωθεν στη περιοχή των γλουτών που να φέρουν διπλοραφή και 
μεγάλα καλύμματα (καπάκια) που να κλείνουν με σύστημα velcro. 

 

ΝΑΙ 
  

 
1.3.8 

Να έχει διπλό ύφασμα στα γόνατα με εσωτερικό άνοιγμα ώστε να δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής μαξιλάρι 
γονάτων (επιγονατίδα) υλικού τύπου  νεοπρενίου ή παρόμοιου ή ανώτερου, η οποία επιγονατίδα που θα μπορεί 
να προσαρμοστεί να έχει διαστάσεις από: 22-23 εκ ύψος και από 19-20 εκατοστά πλάτος. 

 
ΝΑΙ 

  

1.3.9 Να έχει άθραυστα, πυράντοχα κουμπιά κατά προτίμηση σκληρής μελαμίνης. ΝΑΙ   
 

1.3.10 
Τα τελειώματα του παντελονιού (μπατζάκια) να έχουν δυνατότητα ρύθμισης ανοίγματος με κορδόνι, το οποίο να 
είναι ραμμένο εσωτερικά για καλύτερη σταθερότητα. 

 

ΝΑΙ 
  

1.3.11 Να έχει τουλάχιστον 10-12 ανθεκτικές ραφές ανά 2,5-3cm σε όλες τις ενώσεις για μεγαλύτερη αντοχή. ΝΑΙ   
1.3.12 Στη περιοχή του καβάλου να έχει τουλάχιστον τριπλό γαζί για μεγαλύτερη αντοχή. ΝΑΙ   

 
1.3.13 

Να έχει βαθμό ηλιακής προστασίας του υφάσματος τουλάχιστον UPF50, ιδιότητα η οποία να είναι βεβαιωμένη με 
έγγραφο από τη κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία θα κατατεθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την 
υποβολή των τεχνικών προσφορών.. 

 
ΝΑΙ 

  

 

 
 

1.3.14 

Αναφορικά με τα μεγέθη των παντελονιών, από αυτά περίπου το  2/5  του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους 
MEDIUM, τα  2/5 του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους LARGE και το  1/5  του συνολικού αριθμού να είναι 
μεγέθους XL. Τα μεγέθη αυτά είναι ενδεικτικά. Η οριστικοποίηση των μεγεθών του υπό προμήθεια είδους   θα 
γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το είδος και το μεγεθολόγιο του 
υλικού που κατακυρώθηκε). 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
 

1.3.15 

Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2015   ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά,  να υποβληθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων 
με την τεχνική προσφορά. 

 
 

ΝΑΙ 

  

1.3.16 Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) τεμάχια. ΝΑΙ   
1.4 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ:    
1.4.1 Να είναι χρώματος μαύρου. ΝΑΙ   

 

1.4.2 
Το  υλικό  κατασκευής  να  είναι  100%  αδιάβροχο  τύπου  νεοπρένιο  (neoprene)  ή  παρόμοιο με  πολυεστερική 
πλεγμένη ίνα και το πάχος τους να είναι μεταξύ 5-6 mm . 

 

ΝΑΙ 
  

 

1.4.3 
Να  έχει  διαστάσεις  εργονομικής  σχεδίασης  ανεξαρτήτου  σχήματος  από  22  έως  23  εκ  μέγιστο  ύψος  σε 

τουλάχιστον ένα σημείο και από 19 έως 20 εκατοστά πλάτος σε τουλάχιστον ένα σημείο. 
ΝΑΙ   

1.4.4 Το βάρος να κυμαίνεται από 0,06 kgr εώς 0,09 kgr (Ζευγάρι). ΝΑΙ   
 
 

1.4.5 

Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2015   ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά,. να υποβληθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων 
με την τεχνική προσφορά. 

ΝΑΙ   

1.4.6 Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) ζεύγη. ΝΑΙ   
1.5 ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ:    
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1.5.1 Το τζάκετ να είναι χρωματισμού τύπου μούλτικαμ (Multicam) ή ισοδύναμο. ΝΑΙ   

 
1.5.2 

Να  έχει  κεντρικό  κλείσιμο  με  φερμουάρ μεγάλου  μεγέθους  ανθεκτικό  στη  σκληρή  χρήση  και  επιπλέον  να 
καλύπτεται από πατιλέτο, το κλείσιμο του πατιλέτου να είναι με κουμπιά τα οποία να είναι ραμμένα με ιμάντα 
στο κυρίως σώμα και επιπρόσθετη ασφάλιση με κλείσιμο τύπου velcro ή ισοδύναμο σε τουλάχιστον δύο σημεία. 

 
ΝΑΙ 

  

 
 

1.5.3 

Το υλικό κατασκευής να είναι ο συνδυασμός από πολυεστερικό και βαμβακερό ύφασμα σε ίση περίπου αναλογία 
με εσωτερική επένδυση αντιιδρωτικού και θερμομονωτικού τύπου. Η ύφανση του να έχει γίνει με ειδική τεχνική 
ενίσχυσης που το  καθιστά ανθεκτικό σε σχίσιμο, αλλά και στην περίπτωση που σκιστεί να διακόπτεται στο 
ελάχιστο το σκίσιμο (ripstop), συνδυάζοντας και ανθεκτικό-υδατο-απωθητική επένδυση. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
1.5.4 

Να έχει τσέπη στο αριστερό μανίκι  στο ύψος του μπράτσου που να κλείνει με κουμπί ραμμένο επίσης με ιμάντα, 
και οι διαστάσεις της να είναι από 10-12 εκ μήκος, 16-18 εκ ύψος και να έχει εσωτερικό χώρισμα για φακό ή 
στυλό. 

 
ΝΑΙ 

  

 

1.5.5 
Να έχει δύο (02) τσέπες στο ύψος του στήθος που να κλείνουν με κάλυμμα με κουμπί ραμμένο επίσης με ιμάντα, 
και οι διαστάσεις τους να είναι από 15-17 εκ Μ και 18-20 εκ Υ. 

 

ΝΑΙ 
  

 

1.5.6 
Να έχει και δύο (02) τσέπες με κατακόρυφο φερμουάρ κάτω και από πίσω από τις ανωτέρω δύο (02) με το κουμπί 
(βλ 1.5.5) με άνοιγμα προς το στέρνο διαστάσεων αντίστοιχων με αυτές τις 1.5.5. παραγράφου. 

 

ΝΑΙ 
  

 

1.5.7 
Να έχει επιπλέον δύο (02) τσέπες στην περιοχή της κοιλίας που να κλείνουν με καπάκι με κουμπί ραμμένο επίσης 
με ιμάντα και οι διαστάσεις να είναι από 19-21 εκ Μ και 20-22 εκ Υ.. 

 

ΝΑΙ 
  

 
1.5.8 

Να φέρει κορδόνια προσαρμογής με πλαστικά κλιπς σταθεροποίησης, ένα στη περιοχή της κοιλιάς και ένα  στο 
κάτω μέρος στο τελείωμα του Τζάκετ τα οποία να είναι προστατευμένα και καλυμμένα με το ίδιο ύφασμα του 
μπουφάν. 

 
ΝΑΙ 

  

1.5.9 Να έχει ρύθμιση στο μανίκι με κλείσιμο τύπου velcro για προσαρμογή στο καρπό. ΝΑΙ   

 
1.5.10 

Να έχει κουκούλα ενσωματωμένη πάνω στο μπουφάν, η οποία να έχει ρύθμιση με κορδόνι   περιμετρικά του 
προσώπου μπροστά και να είναι ρυθμιζόμενη με σύστημα τύπου velcro ώστε να προσαρμόζεται σε όλα τα 
μεγέθη κεφαλής ακόμη και με τη χρήση κράνους. 

 
ΝΑΙ 

  

1.5.11 Η κουκούλα εσωτερικά να διαθέτει μπανέλα στο μπροστινό μέρος ώστε να διατηρείται το σχήμα της. ΝΑΙ   
 

1.5.12 
Το φερμουάρ να περιλαμβάνεται και στο γιακά ώστε ανασηκωμένος και στο τέρμα του το φερμουάρ να καλύψει 
το πρόσωπο έως τη μύτη του χρήστη. 

 

ΝΑΙ 
  

 
 

1.5.13 

Να είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέων ύφασμα. Η αδιαβροχοποίηση να είναι 
2 

τουλάχιστον  10.000mm/cm   πίεσης  στήλης  νερού  και  η  διαπνοή  του  να  κυμαίνεται  μεταξύ  1.000-1.100  γρ 
υγρασίας/μ2  /24ωρο, ιδιότητες οι οποίες να είναι βεβαιωμένες με έγγραφο από τη κατασκευάστρια εταιρεία, το 
οποίο θα υποβληθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων με την τεχνική προσφορά. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
1.5.14 

Το ύφασμα να είναι πυράντοχο με σημείο τήξης τουλάχιστον 100 0C,  ιδιότητες οι οποίες να είναι βεβαιωμένες με 
έγγραφο από τη κατασκευάστρια εταιρεία, το οποίο θα υποβληθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων με την 
τεχνική προσφορά 

 
ΝΑΙ 

  

1.5.15 Να μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο και στους  60 0C. ΝΑΙ   

 
1.5.16 

Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2015   ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά,  να υποβληθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων 

 
ΝΑΙ 
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 με την τεχνική προσφορά.    
 

 
 

1.5.17 

Αναφορικά με τα μεγέθη των τζάκετ, από αυτά περίπου το   2/5   του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους 
MEDIUM, τα  2/5 του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους LARGE και το  1/5  του συνολικού αριθμού να είναι 
μεγέθους XL. Τα μεγέθη αυτά είναι ενδεικτικά. Η οριστικοποίηση των μεγεθών του υπό προμήθεια είδους   θα 
γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το είδος και το μεγεθολόγιο του 
υλικού που κατακυρώθηκε). 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

1.5.18 Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) τεμάχια. ΝΑΙ   
1.6 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ:    
1.6.1 Το παντελόνι να είναι χρωματισμού τύπου μούλτικαμ (Multicam) ή ισοδύναμου. ΝΑΙ   

 

1.6.2 
Να έχει δυνατότητα αυξομείωσης του μεγέθους της μέσης με τη χρήση ιμάντων και σύστημα τύπου  velcro 
(αριστερά και δεξιά της μέσης) με εύρος ρύθμισης από 2,5-6 εκατοστών. 

 

ΝΑΙ 
  

 

1.6.3 
Να έχει δύο (02) τσέπες εκατέρωθεν στο ύψος των μηρών που να έχουν καπάκι με κλείσιμο με κουμπί ραμμένο 
με ιμάντα, και οι διαστάσεις τους να είναι από 17-19 εκ Μ και 24-26 εκ Υ. 

 

ΝΑΙ 
  

 

1.6.4 
Να έχει δύο (02) τσέπες στο μπροστινό μέρος του παντελονιού κάτω από τη μέση εκατέρωθεν της βουβωνικής 
περιοχής με εσωτερικό υλικό από το ίδιο ύφασμα για μέγιστη αντοχή. 

 

ΝΑΙ 
  

 

1.6.5 
Να έχει δύο (02) τσέπες στο πίσω μέρος του παντελονιού εκατέρωθεν στο ύψος των γλουτών που να έχουν 
καπάκι με κλείσιμο με κουμπί ραμμένο με ιμάντα και οι διαστάσεις τους να είναι από 15-17 εκ Μ και 18-20 εκ Υ. 

 

ΝΑΙ 
  

1.6.6 Να έχει εσωτερικό κορδόνι σύσφιξης κάτω στα μπατζάκια και πλαστικό κλιπς σταθεροποίησης. ΝΑΙ   
 
 

1.6.7 

Να είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέων ύφασμα. Η αδιαβροχοποίηση να είναι 
2 

τουλάχιστον  10.000mm/cm   πίεσης  στήλης  νερού  και  η  διαπνοή  του  να  κυμαίνεται  μεταξύ  1.000-1.100  γρ 
υγρασίας/μ2  /24ωρο, ιδιότητες οι οποίες να είναι βεβαιωμένες με έγγραφο από τη κατασκευάστρια εταιρεία, το 
οποίο θα υποβληθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων με την τεχνική προσφορά. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
1.6.8 

Το ύφασμα να είναι πυράντοχο με σημείο τήξης τουλάχιστον 100 0C, ,  ιδιότητες οι οποίες να είναι βεβαιωμένες 
με έγγραφο από τη κατασκευάστρια εταιρεία, το οποίο θα υποβληθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων με 
την τεχνική προσφορά. 

 
ΝΑΙ 

  

1.6.9 Να μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο και στους  60 0C. ΝΑΙ   
 

1.6.10 
Να διαθέτει άνοιγμα στη περιοχή του καβάλο που να ασφαλίζει με φερμουάρ, το οποίο να ανοίγει από κάτω προς 
τα επάνω. 

 

ΝΑΙ 
  

 
1.6.11 

Κάθε μπατζάκι να διαθέτει κατακόρυφο πλαϊνό άνοιγμα που να ασφαλίζει με φερμουάρ και το οποίο να ξεκινά 
από το τελείωμα του μπατζακιού και να εκτείνεται μέχρι τουλάχιστον 45εκ προς τα πάνω, έτσι ώστε το αδιάβροχο 
παντελόνι να μπορεί να φορεθεί ταχέως χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθούν τα υποδήματα. 

 
ΝΑΙ 

  

 
 

1.6.12 

Το υλικό κατασκευής να είναι ο συνδυασμός από πολυεστερικό και βαμβακερό ύφασμα σε ίση περίπου αναλογία 
με εσωτερική επένδυση αντιιδρωτικού και θερμομονωτικού τύπου. Η ύφανση του να έχει γίνει με ειδική τεχνική 
ενίσχυσης που το  καθιστά ανθεκτικό σε σχίσιμο, αλλά και στην περίπτωση που σκιστεί να διακόπτεται στο 
ελάχιστο το σκίσιμο (ripstop), συνδυάζοντας και ανθεκτικό-υδατο-απωθητική επένδυση. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
1.6.13 

Η  κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2015   ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να υποβληθεί με μέριμνα των υποψηφίων Αναδόχων 

 
ΝΑΙ 
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 με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς.    
 

 
 

1.6.14 

Αναφορικά με τα μεγέθη των παντελονιών, από αυτά περίπου το  2/5  του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους 
MEDIUM, τα  2/5 του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους LARGE και το  1/5  του συνολικού αριθμού να είναι 
μεγέθους XL. Τα μεγέθη αυτά είναι ενδεικτικά. Η οριστικοποίηση των μεγεθών του υπό προμήθεια είδους   θα 
γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το είδος και το μεγεθολόγιο του 
υλικού που κατακυρώθηκε). 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

1.6.15 Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) τεμάχια. ΝΑΙ   

1.7 ΓΑΝΤΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ:    

1.7.1 Το γάντια να είναι χρώματος καφέ (απόχρωσης coyote brown), ή ισοδύναμης. ΝΑΙ   

1.7.2 Πρόκειται για ανθεκτικά γάντια για επιχειρησιακή-τακτική χρήση, κατασκευασμένα από διαπνέον υλικό.   ΝΑΙ   
 

1.7.3 
Να  είναι  κατασκευασμένα  από  αναπνέον  ύφασμα,  (συνδυασμός  υλικών  όπως ναϋλον,  πολυεουρεθάνης, 

spandex, πολυεστέρα, ή ισοδύναμων). 

 

ΝΑΙ 
  

1.7.4 Να διαθέτουν ρυθμιζόμενη θερμοπλαστική λαβή για ασφάλιση του γαντιού στον καρπό με Velcro ή ισοδύναμο. ΝΑΙ   

1.7.5 Να διαθέτουν ενίσχυση στη περιοχή του αντίχειρα και δείκτη. ΝΑΙ   
 

1.7.6 
Το κάτω μέρος να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό δέρμα το οποίο να παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα 

να χειριστεί οθόνες αφής. 

 

ΝΑΙ 
  

 
 

 
1.7.7 

Αναφορικά με τα μεγέθη των γαντιών, από αυτά περίπου το   2/5   του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους 

MEDIUM, τα  2/5 του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους LARGE και το  1/5  του συνολικού αριθμού να είναι 

μεγέθους XL. Τα μεγέθη αυτά είναι ενδεικτικά. Η οριστικοποίηση των μεγεθών του υπό προμήθεια είδους   θα 

γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το είδος και το μεγεθολόγιο του 

υλικού που κατακυρώθηκε). 

 
 

 
ΝΑΙ 

  

 
 

 

1.7.8 

Να   διαθέτει   πιστοποίηση   κατά   CE   EN   388:2016.   Συγκεκριμένα   κατά   την   διαδικασία   των   τέστ   που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια της εν λόγω πιστοποίησης θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να φέρει βαθμολογία τρία 

(03)  στην  δοκιμασία  αντοχής  στην  τριβή,  να  έχει  δοκιμαστεί  η  αντοχή  του  σε  κόψιμο–τρύπημα-σχίσιμο. 

Αντίγραφο πιστοποιητικού σε ισχύ συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα 

ελληνικά, να υποβληθεί με μέριμνα των υποψηφίων Αναδόχων με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς. 

 
 

 

ΝΑΙ 

  

 

 
1.7.9 

Να  είναι  εναρμονισμένο  με  τον  Ευρωπαϊκό  κανονισμό  Annex  II  –  Basic  Health  and  Safety  Requirements 

EN 420:2003 + A1:2009. Η κατασκευάστρια εταιρεία να φέρει βεβαίωση-πιστοποιητικό για το προαναφερθέν και 

αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι 

στα ελληνικά, να υποβληθεί με μέριμνα των υποψηφίων Αναδόχων με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς. 

 

 
ΝΑΙ 

  

1.7.10 Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) ζεύγη.   ΝΑΙ   

1.8 ΣΚΟΥΦΟΣ:    

1.8.1 Ο σκούφος να είναι χρώματος μπεζ. ΝΑΙ   

1.8.2 Να είναι από 100% υλικό πολυεστερικό με επένδυση «fleece» ή ισοσύναμο και αντιστατική ιδιότητα. ΝΑΙ   
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1.8.3 Να είναι κατασκευασμένος από ύφασμα βάρους από 190-200 gr/m2. ΝΑΙ   
 

 

1.8.4 

Να  είναι  διπλής  όψης με  τουλάχιστον  τέσσερα  γαζιά  που  να  ξεκινούν  από  τη  κορυφή  και  να  τελειώνουν 

τουλάχιστον έως το μέσο του σκούφου, να διασταυρώνονται κάθετα μεταξύ τους για καλύτερη καμπυλότητα - 

σταθερότητα - προσαρμογή στη κεφαλή. 

 

 

ΝΑΙ 

  

1.8.5 Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) τεμάχια. ΝΑΙ   
 

 
1.8.6 

Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

ISO 9001:2015   ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη 

μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να υποβληθεί με μέριμνα των υποψηφίων Αναδόχων 

με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς.. 

 

 
ΝΑΙ 

  

 

 
1.8.7 

Αναφορικά με τα μεγέθη των σκούφων από αυτά περίπου το   1/2 του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους 

SMALL/MEDIUM, και το άλλο   1/2 του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους LARGE/ΧL. Τα μεγέθη αυτά είναι 

ενδεικτικά. Η οριστικοποίηση των μεγεθών του υπό προμήθεια είδους  θα γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο με την 

υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το είδος και το μεγεθολόγιο του υλικού που κατακυρώθηκε). 

 

 
ΝΑΙ 

  

1.9 ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ :    
1.9.1 Να είναι χρώμα: μπεζ (το 50% δηλαδή 380 τεμάχια) και μαύρο (το άλλο 50% δηλαδή τα υπόλοιπα 380 τεμάχια) ΝΑΙ   

1.9.2 Να είναι κατασκευασμένο από 100% Βαμβάκι με βάρος υφάσματος από 150-155 gr/m2. ΝΑΙ   
1.9.3 Να έχουν ανθεκτική και πυκνή λαιμόκοψη με τουλάχιστον 2,5εκ κολάρο. ΝΑΙ   

1.9.4 Να είναι τουλάχιστον διπλής ραφής για ανθεκτικότητα. ΝΑΙ   
 

1.9.5 
Να είναι ραμμένα με διαδικασία κατά την οποία οι ίνες του βαμβακιού πλέκονται έτσι ώστε να προσδίδει στο 
ύφασμα μαλακή υφή. 

 

ΝΑΙ 
  

 
1.9.6 

Να έχουν ικανότητα απόδοσης στο περιβάλλον της υγρασίας του ιδρώτα ενώ διατηρείται η θερμοκρασία του 
σώματος, ιδιότητα η οποία να είναι βεβαιωμένη με έγγραφο από τη κατασκευάστρια εταιρεία, και να υποβληθεί 
με μέριμνα των υποψηφίων Αναδόχων με την υποβολή της τεχνικής προσφοράς . 

 
ΝΑΙ 

  

 
 

1.9.7 

Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2015   ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά να υποβληθεί με μέριμνα των υποψηφίων Αναδόχων με 
την υποβολή της τεχνικής προσφοράς . 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

 
 

1.9.8 

Αναφορικά με τα μεγέθη των κοντομάνικων, από αυτά περίπου το  2/5  του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους 
MEDIUM, τα  2/5 του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους LARGE και το  1/5  του συνολικού αριθμού να είναι 
μεγέθους XL. Τα μεγέθη αυτά είναι ενδεικτικά. Η οριστικοποίηση των μεγεθών του υπό προμήθεια είδους   θα 
γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το είδος και το μεγεθολόγιο του 
υλικού που κατακυρώθηκε). 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

1.9.9 Η απαίτηση είναι για επτακόσια εξήντα (760) τεμάχια. ΝΑΙ   
1.10 ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ (COMBAT SHIRT):    

 

1.10.1 
Η μπλούζα να είναι χρωματισμού   τύπου Μούλτικαμ ή ισοδύναμου στη περιοχή του γιακά, των ώμων, των 
μανικιών και τις τσέπες των μανικιών. Το υπόλοιπο σώμα να είναι χρώματος μπεζ 

 

ΝΑΙ 
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1.10.2 
Το κύριο υλικό κατασκευής των περιοχών χρωματισμού multicam να είναι   συνδυασμός από πολυεστερικό και 

βαμβακερό ύφασμα βάρους 200-210 gr/m2. Το υπόλοιπο σώμα να είναι συνδυασμός από πολυέστερ,βαμβάκι και 
ελαστάν. 

 
ΝΑΙ 

  

 

1.10.3 
Η ύφανση του περιοχές με χρωματισμό multicam να έχει γίνει με ειδική τεχνική ενίσχυσης που το καθιστά 
ανθεκτικό σε σχίσιμο, αλλά και στην περίπτωση που σκιστεί να διακόπτεται στο ελάχιστο το σκίσιμο (ripstop) με 
φινίρισμα από οργανικό πολυμερές. 

 
ΝΑΙ 

  

 

 

1.10.4 

Να έχουν ικανότητα απόδοσης στο περιβάλλον της υγρασίας του ιδρώτα ενώ διατηρείται η θερμοκρασία του 
σώματος στις περιοχές της μασχάλης, των πλευρών και του αυχένα, ιδιότητα η οποία να είναι βεβαιωμένη με 
έγγραφο από τη κατασκευάστρια εταιρεία, το οποίο θα κατατεθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά 
την υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

 
 

ΝΑΙ 

  

1.10.5 Να έχει τουλάχιστον 10 ανθεκτικές ραφές ανά 2,5-3 εκατοστά σε όλες τις ενώσεις. ΝΑΙ   
 
 

1.10.6 

Να έχει μία (01) τσέπη σε κάθε μανίκι στη περιοχή του βραχίονα, με κλίση προς το στήθος, διαστάσεων από 12-14 
εκ Μ, 18-20 εκ Υ που να ασφαλίζουν με καπάκι με σύστημα velcro ή ισοδύναμο. Οι εν λόγω τσέπες να έχουν 
εξωτερικά ραμμένη επιφάνεια velcro διαστάσεων 10-12 εκ Μ και 11-13 εκ Υ, καθώς και ραμμένη επιφάνεια velcro 
στα καπάκια τους διαστάσεων από 8-11 εκ Μ και 3-5 εκ Υ. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

1.10.7 
Τα μανίκια στη περιοχή των αγκώνων να έχουν σχηματοποιημένους αγκώνες με επιπλέον στρώση υφάσματος για 
μεγαλύτερη αντοχή, και στο τελείωμα τους να διαθέτουν ρυθμιζόμενο περικάρπιο με σύστημα velcro. 

 

NAI 
  

 
1.10.8 

Να έχουν μπροστινό κεντρικό φερμουάρ από το ύψος του στέρνου έως το τέλος του γιακά, ραμμένο ανάστροφα 
ώστε η εξωτερική πλευρά του να εφάπτεται στο σώμα και η λαβή του να έχει επικάλυψη ελαστικού υλικού για 
καλύτερο πιάσιμο. 

 
ΝΑΙ 

  

 
 

1.10.9 

Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2015   ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, κατατεθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά 
την υποβολή των τεχνικών προσφορών. . 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

 
 

1.10.10 

Αναφορικά με τα μεγέθη των μπλουζών αλεξισφαίρου, από αυτά περίπου το   2/5   του συνολικού αριθμού να 
είναι μεγέθους MEDIUM, τα  2/5 του συνολικού αριθμού να είναι μεγέθους LARGE και το  1/5  του συνολικού 
αριθμού να είναι μεγέθους XL. Τα μεγέθη αυτά είναι ενδεικτικά. Η οριστικοποίηση των μεγεθών του υπό 
προμήθεια είδους  θα γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης (σύμφωνα με το είδος και 
το μεγεθολόγιο του υλικού που κατακυρώθηκε). 

 

 
 

NAI 

  

1.10.11 Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) τεμάχια. NAI   
1.11 ΑΡΒΥΛΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ:    

1.11.1 Οι αρβύλες να είναι τύπου αθλητικό ημιάρβυλο και να έχουν το χρώμα καφέ απόχρωσης COYOTE BROWN. ΝΑΙ   
 

1.11.2 
Το   υλικό κατασκευής τους να είναι το δέρμα σε συνδυασμό με δικτυωτό ύφασμα και ελαστικό μέρος. 
 

 

ΝΑΙ 
  

 

1.11.3 
Να  διαθέτουν αδιάβροχη μεμβράνη  τύπου  GORETEX TOF (Technical Oriented Fabric) ή αντίστοιχου τύπου. 

 

 

ΝΑΙ 
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1.11.4 
Η σόλα τους να   είναι κατασκευασμένη από αντιολισθητικό υλικό στο εξωτερικό μέρος. Επίσης να διαθέτει 
ειδική αντιδιατρητική μεσόσολα για προστασία από αιχμηρά αντικείμενα στα 1100Ν τουλάχιστον, σύμφωνα με 
την ΕΝ 12568:2010  +ΕΝ ISO 20344/20345:2011 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, 
συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να κατατεθεί με μέριμνα 
των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών. Η σόλα να αποτελείται από 3 υλικά που 
συνδυαστικά προσφέρουν τη μέγιστη απόσβεση κραδασμών και συγκράτησης του ποδιού. 

 

ΝΑΙ 
  

 
1.11.5 

Να διαθέτουν εξωτερικό ελαστικό προστατευτικό περίβλημα στο εμπρός μέρος των δακτύλων για πρόσθετη 
προστασία και αντοχή. 

ΝΑΙ 
  

 
1.11.6 

Να έχουν κλίση από 10 έως 12 mm με ύψος πίσω μέρους σόλας 31,5 έως 33,5mm και εμπρός 20,5 έως 22,5mm ΝΑΙ 
  

 
1.11.7 

Το κυρίως υλικό του δέρματος του άνω μέρους είναι δέρμα τύπου κατσίκας NUBUCK 2mm ή ισοδύναμο και ειδικό 
δικτυωτό ύφασμα που δεν επιτρέπει την είσοδο σκόνης 

ΝΑΙ 
  

1.11.8 Όλα τα υλικά κατασκευής να είναι σύμφωνα με REACH EC 1907:2006 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του 
πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να 
κατατεθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

ΝΑΙ 
  

1.11.9 Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) ζεύγη. ΝΑΙ 
  

 
1.11.10 

Να είναι συμπαγής κατασκευή άνευ μεταλλικών μερών με μη ανακλαστικά υλικά. ΝΑΙ 
  

1.11.11 Να διαθέτουν κορδόνια με σύστημα ταχείας πρόσδεσης QUICKLACE/SPEEDLACE και ανατομικούς πάτους τύπου 
ORTHOLITE ή ισοδύναμους ή ανώτερους. 

ΝΑΙ 
  

1.11.12 Το  βάρος τους  να κυμαίνεται από 1040 έως1100  γραμμάρια ανά  ζεύγος σε  μέγεθος  νούμερου 42 2/3.  ΝΑΙ 
  

1.11.13 Να διαθέτουν ειδική ενίσχυση στη πλαϊνή/έσω εξωτερική πλευρά, ύψους τουλάχιστον 4εκατοστά και πλάτους 
τουλάχιστον 3 εκατοστά για αντοχή σε τεχνικές fast rope και καλύτερη συγκράτηση του ποδιού. 

ΝΑΙ 
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1.12 
 

ΟΛΟΣΩΜΗ ΣΤΟΛΗ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ:    

 
1.12.1 

Πρόκειται για ελαφριά ολόσωμη και αδιάβροχη στεγανή στολή ιδανική για ομάδες που εμπλέκονται σε ναυτικές – 
τακτικές  επιχειρήσεις όπου απαιτείται προστασία από την υποθερμία είτε από βρέξιμο είτε από βύθιση στο νερό 
ούτως ώστε να μην καθυστερήσει ο πρωταρχικός σκοπός της επιχείρησης. 

 
ΝΑΙ 

  

 
 

1.12.2 

Το βάρος του υλικού να κυμαίνεται μεταξύ 270-290γρ/μ2 και η διαπνοή του να κυμαίνεται μεταξύ 7.000-8.000 γρ 
2 

υγρασίας/μ   /24ωρο, ιδιότητα η οποία να είναι βεβαιωμένη με έγγραφο από τη κατασκευάστρια εταιρεία, το 
οποίο  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  με  μέριμνα  των  Υποψηφίων  Αναδόχων  κατά  την  υποβολή  των  τεχνικών 
προσφορών. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
1.12.3 

Η  αδιαβροχοποίηση  να  είναι  τουλάχιστον  25.000mm/cm2   πίεσης  στήλης  νερού,  ιδιότητα  η  οποία  να  είναι 
βεβαιωμένη με έγγραφο από τη κατασκευάστρια εταιρεία, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί με μέριμνα των 
Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

 
ΝΑΙ 

  

1.12.4 Η στολή να έχει χρώμα πράσινο σκούρο. ΝΑΙ   
1.12.5 Να έχει ελαστικές τιράντες εσωτερικά για να βελτιώνει τη σταθερότητα κατά τη χρήση. ΝΑΙ   

1.12.6 Η κατασκευή της στολής να είναι εργονομική και ευέλικτη. ΝΑΙ   
 

1.12.7 
Ειδικά διαμορφωμένες πτυχές στην περιοχή των αγκώνων και των γονάτων να επιτρέπουν στον χρήστη να έχει 

εξαιρετική ευελιξία στην κίνηση των χεριών και των ποδιών. 

 

ΝΑΙ 
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1.12.8 

Να φέρει πλαστικό αεροστεγές φερμουάρ ελαφρύ, αντιδιαβρωτικό και αδιάβροχου τύπου στο σημείο εισόδου 

της, τοποθετημένου με διαγώνιο τρόπο  μπροστά από τον κορμό του σώματος ώστε να δίνει την δυνατότητα στον 

χρήστη να το κλείνει /ανοίγει με πολύ εύκολο τρόπο. 

 

 

ΝΑΙ 

  

1.12.9 Να δίνει στον χρήστη την λύση περιστροφικής κίνησης του κορμού του σώματος για επιπρόσθετη ευκινησία. ΝΑΙ   
 
 

 

1.12.10 

Το ύφασμα να είναι αδιάβροχο και διαπνέον από πολυαμίδιο σε πράσινο χρώμα,   επιπλέον δύναται να είναι 

πλαστικοποιημένο από αδιάβροχη , διαπνέουσα, μεμβράνη κατασκευασμένη από πολυμερές 

πολυτετραφθοροαιθυλενίου (PTFE) ή ισοδύναμο, ιδιότητες οι οποίες να είναι βεβαιωμένες με έγγραφο από τη 

κατασκευάστρια εταιρεία, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την 

υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

 
 

 

ΝΑΙ 

  

 
1.12.11 

Το  σημείο  εφαρμογής  στο  λαιμό  και  στους  καρπούς  να  σφραγίζει  με  κολλημένο  υλικό  τύπου  νεοπρένιου 
(neoprene)  ώστε  να  καθίσταται  άνετο  από  τον  χρήστη.  Εναλλακτικά  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  υλικό  λάτεξ 
βαρέου χρήσης. 

 
ΝΑΙ 

  

 
 

 
1.12.12 

Η στολή να έχει σύνολο τουλάχιστον επτά (07) τσέπες. Να φέρει στο πάνω μέρος των χεριών στο ύψος του 
μπράτσου τσέπες και στα δύο τα μανίκια (σύνολο δύο 02),στον πήχη μία (01) τσέπη-θήκη χάρτου στο αριστερό 
μανίκι, δύο (02) τσέπες στα πλαϊνά των ποδιών στο ύψος των μηρών που να διαθέτουν και σύστημα molle,και 
δύο (02) τσέπες πάνω από τους αστραγάλους. Οι τσέπες στα χέρια και τα πόδια να είναι: ενσωματωμένες με 
σταθερό τρόπο με κόλλα ή ενσωματωμένες με σταθερό τρόπο ραμμένες ή ενσωματωμένες με κινητό τρόπο από 
σύστημα molle με λουράκια. 

 
 

 
ΝΑΙ 

  

 
1.12.13 

Η στολή να διαθέτει πλαστικό αεροστεγές φερμουάρ ανάγκης ελαφρύ, αντιδιαβρωτικό και αδιάβροχου τύπου 
στο μπροστινό του κορμού του σώματος καλυμμένο με προστατευτικό πτερύγιο που δένει με σύστημα τύπου 
Velcro ή ισοδύναμο. 

 
ΝΑΙ 

  

 

1.12.14 
Να φέρει ενσωματωμένες κάλτσες από το ίδιο ύφασμα που χρησιμοποιείται και στην στολή ή από υλικό τύπου 
νεοπρένιου (neoprene) 

 

ΝΑΙ 
  

 

1.12.15 
Να φέρει φερμουάρ κάθετο στο πίσω μέρος του ποδιού, που να ξεκινά από το ύψος της γάμπας και να τελειώνει 
στο τελείωμα από το μπατζάκι. 

  ΝΑΙ   

1.12.16 Η οριστικοποίηση των μεγεθών των στολών θα γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης. ΝΑΙ   
1.12.17 Η απαίτηση είναι για είκοσι έξι (26) τεμάχια. ΝΑΙ   

 
 

1.12.18 

Η κατασκευάστρια εταιρεία   πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με τα   ISO 9001:2015, ΝΑΤΟ  AQAP 
2110:2016, ή  ισοδύναμα  ή  ανώτερα.  Αντίγραφα  των  πιστοποιητικών  σε  ισχύ,  συνοδευόμενα  από  επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά,  να κατατεθούν με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων 
κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

 
 

ΝΑΙ 
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2. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ  
ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

380 ΤΕΜ-ΣΕΤ 

2 ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 380 ΣΕΤ (ΖΕΥΓΟΣ) 

3 ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΄΄ΙΙΙΑ΄΄ 380 ΤΕΜ 

4 ΣΩΣΙΒΙΟ ΦΟΡΕΑ 380 ΣΕΤ 

    

2.1 ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:     

2.1.1 Ο φορέας  αντιβαλλιστικών πλακών να είναι χρωματισμού τύπου Μούλτικαμ, ή ισοδύναμο.   ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 

  
  2.1.2 Το κυρίως υλικό κατασκευής του φορέα να είναι 500D nylon fabric ή ισοδύναμο ή ανώτερο.   ΝΑΙ   

  2.1.3 Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2015   ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να κατατεθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων 
κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

 
 
  ΝΑΙ 

  

2.1.4 Να έχει πλήρη ρύθμιση στους ώμους και σύστημα ταχείας απελευθέρωσης του γιλέκου στον αριστερό ώμο ώστε 
να επιτρέπει στον χρήστη να αφαιρέσει το γιλέκο. 

 

ΝΑΙ 
  

 
 
 

2.1.5 

Τα πλευρικά κομμάτια του γιλέκου να είναι πλήρως ρυθμιζόμενα στο μέγεθος από την πίσω και την μπροστινή 
πλευρά με σύστημα τύπου MIL SPEC Velcro (προδιαγραφή η οποία να είναι βεβαιωμένη με έγγραφο από  τη 

κατασκευάστρια εταιρεία), το οποίο θα  πρέπει  να  κατατεθεί  με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων  κατά την 
υποβολή των τεχνικών προσφορών,4-7 σημείων και να μπορούν να ρυθμιστούν άμεσα. Δύναται να συνδυάζει και 
σύστημα με πόρπες που διατηρούν όμως της ιδιότητες τύπου Quick Release Management (QRM) για μεγαλύτερη 
ασφάλεια.  Επίσης να διαθέτει και σύστημα ταχείας απελευθέρωσης QR (Quick Release). 

 
 

 
ΝΑΙ 

  

2.1.6 To εσωτερικό του γιλέκου που εφάπτεται στο σώμα να είναι επενδεδυμένο με μαλακό και διαπνέον υλικό. ΝΑΙ   

2.1.7 Η  εξωτερική  επιφάνεια  του  γιλέκου  να  διαθέτει  παντού  σύστημα  molle δημιουργώντας  ένα  αρθρωτό  και 
προσαρμοστικό σύστημα. 

 

ΝΑΙ 
  

2.1.8 Να έχει προσθαφαιρούμενα μαξιλάρια ώμων. ΝΑΙ   

2.1.9 Να έχει λαβή μεταφοράς τραυματία στο ύψος του αυχένα. ΝΑΙ   

 
 
 

2.1.10 

Το υλικό του φορέα και των απαρτίων του να είναι κατασκευασμένο με επεξεργασία Near Infrared (NIR) Signature 
Management Technology ή ισοδύναμη και να προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό/βεβαίωση του κατασκευαστή 
με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών. Η εν λόγω επεξεργασία του 
υλικού επιτρέπει στον φέροντα να εμφανίζει το ίδιο επίπεδο ακτινοβολίας με το περιβάλλον, ως αποτέλεσμα 
δίνει το μικρότερο δυνατό "αποτύπωμα" σε συσκευές νυχτερινής όρασης (NVG) με δυσκολότερο εντοπισμό- 
ανίχνευσή του. Ταυτόχρονα προσδίδει μικρότερη αντανάκλαση του φωτός σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. 

 ΝΑΙ   

2.1.11 Να έχει ενσωματωμένο πάνελ τύπου Velcro ή ισοδύναμο στο στήθος   διαστάσεων μήκος 15 και πλάτος 7,5 
εκατοστά για την τοποθέτηση διακριτικών. 

ΝΑΙ   
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2.1.12 Να έχει υποδοχή εμπρός και πίσω για αντιβαλλιστικές  πλάκες διαστάσεων 25 Μ x 30 Υ cm και έως 2 cm  Πάχος, 
καθώς και υποδοχές για μαλακή θωράκιση εμπρός και πίσω διαστάσεων 25cm Μ x 30cm Υ και έως 0,7cm πάχος, 
και στα πλευρά υποδοχή για μαλακή θωράκιση διαστάσεων 25 Μ x 12 Υ cm και έως 0,7 cm  Πάχος. 

 
ΝΑΙ 

  

 
2.1.13 

Η μαλακή θωράκιση που θα συνοδεύει το γιλέκο πρέπει να έχει αντιβαλλιστική ικανότητα   έξτρα απειλής από 
φυσίγγιο  TOKAREV  86grains  FMJ  540m/  sec  +/-  9m/  sec.  και  να  προσκομιστεί  αντίστοιχο  πιστοποιητικό  με 
μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών . 

 
ΝΑΙ 

  

 

2.1.14 
Το υλικό κατασκευής της μαλακής θωράκισης να είναι από ULTRA-HIGH MOLECULAR- WEIGHT POLYETHYLENE 
(UHMWPE) ή ισοδύναμο. 

 

ΝΑΙ 
  

2.1.15 Η μαλακή θωράκιση θα πρέπει να είναι εντός στεγανοποιημένου φακέλου. ΝΑΙ   

2.1.16 Η μαλακή θωράκιση θα πρέπει να έχει διαστάσεις  για στήθος- πλάτη 25cm x 30cm και για τα πλευρά 25cm x 
12cm, πάχος όχι μεγαλύτερο από 0,7cm και βάρος κάτω από 5,2kg/ m2. 

 

ΝΑΙ 
  

 

 
 
 

2.1.17 

Η  μαλακή  θωράκιση  που  θα  συνοδεύει  το  γιλέκο  πρέπει  να  έχει  πιστοποίηση  NIJ  0101.06  IIIA. και  να 
προσκομιστεί αντίστοιχο πιστοποιητικό με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών 
προσφορών. 
Επίσης να προσκομιστεί έγγραφη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας, με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων 
κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών,  ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί το αντιβαλλιστικό υλικό Zylon (IUPAC 
name: poly(p-phenylene-2,6-benzobisoxazole) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, βασισμένο στην ίδια κατηγορία υλικών. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

 

2.1.18 

Το εργοστάσιο κατασκευής της μαλακής θωράκισης να έχει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001 και ΝΑΤΟ AQAP 
2110 ή ισοδύναμα ή ανώτερα. Αντίγραφα των πιστοποιητικών σε ισχύ, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση 
στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να κατατεθούν με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την 
υποβολή των τεχνικών προσφορών . 

 
 

ΝΑΙ 

  

2.1.19 Οι βαλλιστικές πιστοποιήσεις να είναι από εγκεκριμένα εργαστήρια NIJ ή κατά ISO/IEC/17025. ΝΑΙ   

 
 
 
 

 
2.1.20 

Να διαθέτει μια (01) τριπλή θήκη γεμιστήρων με σύστημα συγκράτησης γεμιστήρων από ελαστικό σχοινί (bungee 
cord ) που να μπορεί  να τοποθετηθεί μέσα ένας (01) γεμιστήρας 5,56x45 mm στη  κάθε θήκη και να διαθέτει 
εξωτερικά molle  σύστημα ώστε να  μπορεί να τοποθετηθεί επάνω επιπλέον θήκη εάν απαιτηθεί και το σύστημα 
ανάρτησης της στο γιλέκο να είναι τύπου molle χωρίς κόπιτσες. Ανωτέρω θήκη να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 
ΥxΜxΠ  13,5x24x3  cm  και  βάρος  όχι  παραπάνω  από  210  gr.  Να  είναι χρωματισμού  Μούλτικαμ,  το  υλικό 
κατασκευής του φορέα να είναι 500D nylon fabric ή αντίστοιχο ή ανώτερο.Να ισχύουν οι προϋποθέσεις που 
αναγράφονται στα 2.1.3 και 2.1.10. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

 
 
 
 

2.1.21 

Να έχει μια (01) εξωτερική θήκη ασυρμάτου  με σύστημα  ανάρτησης τύπου molle  χωρίς κόπιτσες και ελαστικό 
ιμάντα  συγκράτησης  περιφερειακά  ώστε  να  ασφαλίζουν  μέσα  οι  περισσότεροι  ασύρματοι  της  αγοράς. Το 
σύστημα συγκράτησης  του  ασυρμάτου  να  είναι  τύπου  ιμάντας  με  πλαστική  πόρπη  ασφαλείας.  Να  έχει 
διαστάσεις τουλάχιστον ΥxΜxΠ 10,5x7x3-5 εκατοστά και βάρος όχι παραπάνω από 115gr. Να είναι χρωματισμού 
Μούλτικαμ  ή ισοδύναμου, το υλικό κατασκευής του φορέα να είναι 500D nylon fabric ή αντίστοιχο ή ανώτερο. Να 
ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στα 2.1.3 και 2.1.10. 

 
 

 
ΝΑΙ 
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2.1.22 

Να  έχει  μια  (01) θήκη  υδροδοχείου  στην  πλάτη με  σύστημα  ανάρτησης  τύπου  moĺle  χωρίς  κόπιτσες  και 
δυνατότητα τοποθέτησης υδροδοχείου χωρητικότητας  3 lt  χωρίς να προεξέχει απ το γιλέκο, να κλείνει από πάνω 
με καπάκι και κλείσιμο τύπου velcro,  να διαθέτει εξωτερικά σύστημα molle ώστε να μπορεί να αναρτηθεί πάνω 
του οποιαδήποτε άλλη θήκη  και επιφάνεια velcro ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί διακριτικό σήμανσης. Να έχει 
διαστάσεις τουλάχιστον ΥxΜxΠ   40x20x10 cm .  Να  είναι  χρωματισμού   Μούλτικαμ  ή ισοδύναμου, το υλικό 
κατασκευής του φορέα να είναι 500D nylon fabric ή αντίστοιχο ή ανώτερο .Να ισχύουν οι προϋποθέσεις που 
αναγράφονται στα 2.1.3 και 2.1.10. 

  ΝΑΙ   

 
 
 
 

2.1.23 

Να έχει μία (01) θήκη φαρμακείου διαστάσεων ΥxMxΠ 18cm x 10cm x 8cm το οποίο να διαθέτει σύστημα 
προσαρμογής στο γιλέκο τύπου molle χωρίς κόπιτσες με μόνο δύο (02) σειρές molle φάρδος, αριστερά και δεξιά 
της σύστημα molle ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν πάνω της έξτρα θήκες ή τουρνικέ , επιφάνεια Velcro ώστε 
να κολληθεί επάνω οποιοδήποτε έμβλημα π.χ. ιατρικός σταυρός, medic κιτ κτλ. Να είναι χρωματισμού Μούλτικαμ 
ή ισοδύναμου, το υλικό κατασκευής του να είναι 500D nylon fabric ή αντίστοιχο ή ανώτερο. Να ισχύουν οι 
προϋποθέσεις που αναγράφονται στα 2.1.3 και 2.1.10. 

 

 
 

 
ΝΑΙ 

  

 

 
 

2.1.24 

Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) τεμάχια φορέων αντιβαλλιστικών πλακών, τριακόσια ογδόντα (380) 
σετ μαλακής  θωράκισης  στήθους-πλάτης-αριστερού  και  δεξιού  πλευρού  και  από  τριακόσια  ογδόντα  (380) 
τεμάχια για κάθε ένα από τα υλικά που περιγράφονται στα 2.1.20, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.23. 

 
ΝΑΙ 

  

2.2 ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ:    

2.2.1 Αφορά ζεύγος αντιβαλλιστικών πλακών (εμπρόσθια και οπίσθια πλάκα), οι οποίες να είναι και οι δύο διπλής 
κύρτωσης με κομμένες άνω γωνίες όπως το σχήμα 1 (βλ. Προσάρτημα Ι). 

 

ΝΑΙ 
  

2.2.2 Να έχουν μέγιστο ανώτατο βάρος όχι πάνω από 1150 γραμμάρια έκαστη με ανοχή έως επιπλέον 100 γραμμαρίων 
αυστηρά. 

 

ΝΑΙ 
  

2.2.3 Να έχουν διαστάσεις 25 επί 30 εκατοστά έκαστη και πάχος όχι μεγαλύτερο από 2 εκατοστά, με κομμένες άνω 
γωνίες όπως στο σχήμα 1 ( βλ. Προσάρτημα Ι ). 

 

ΝΑΙ 
  

2.2.4 Να είναι επιπλέουσες.  Σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή να κατατεθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων 
κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

 

ΝΑΙ 
  

 

2.2.5 
Να διαθέτουν αντιβαλλιστική ικανότητα NIJ III+ I.C.W. 6 βολές 7.62 X 51 NATO BALL. 6 βολές 7.62 X 39 MSC, ή 
ανώτερη στο σύνολο της επιφάνειας πρόσκρουσης, η οποία να συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό, το 
οποίο να κατατεθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

 
ΝΑΙ 

  

 
2.2.6 

Η  καθεμία  να  είναι  πλήρως  στεγανοποιημένη,  ιδιότητα  η  οποία  να  είναι  βεβαιωμένη  με  έγγραφο  από  τη 
κατασκευάστρια εταιρεία, το οποίο να κατατεθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των 
τεχνικών προσφορών. 

 
ΝΑΙ 

  

 
 
 
 

2.2.7 

Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2016, και NATO AQAP 2110 ή ισοδύναμα ή ανώτερα. Αντίγραφα των πιστοποιητικών σε 
ισχύ, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, να κατατεθούν με 
μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών. Oι βαλλιστικές πιστοποιήσεις 
να είναι από εργαστήρια πιστοποιημένα από το NIJ ή πιστοποιημένα κατά ISO 17025:2017 . Αντίγραφα των 
πιστοποιητικών σε ισχύ, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά, 
να κατατεθούν με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

2.2.8 Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) ζεύγη. ΝΑΙ   
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2.3 ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΄΄ΙΙΙΑ΄΄:     
 

 

2.3.1 

Η κατασκευάστρια εταιρεία  πρέπει να είναι πιστοποιημένη τουλάχιστον με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2015   ή ισοδύναμο ή ανώτερο. Αντίγραφο του πιστοποιητικού σε ισχύ, συνοδευόμενο από επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι στα ελληνικά,  να κατατεθεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων 
κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
 

2.3.2 

 
Να προσκομιστεί με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών 

πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο διαπιστευμένο εργαστήριο πιστοποιημένο από το NIJ ή πιστοποιημένο κατά 

ISO/IEC 17025,  που να βεβαιώνει τη σύνθεση του αντιβαλλιστικού υλικού (αριθμός φύλλων και είδος υλικού) του 

αντιβαλλιστικού  κράνους  ότι  καλύπτει  τα  επίπεδα  προστασίας  ΙΙΙΑ  NIJ IIIA 0101.04  (  9mm  +  44mag  )  και 

NIJ IIIA 0101.06 ( .357sig )   κατά NIJ 0106.01. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

 
 

2.3.3 

 
Με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών να κατατεθεί βεβαίωση της 

κατασκευάστριας εταιρείας ότι το εργοστάσιο κατασκευής είναι πιστοποιημένο και τηρεί τα πρότυπα σύμφωνα 

κατά AQAP 2110 MIL SPEC. 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

 
 

2.3.4 

 
Με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών να κατατεθεί πιστοποιητικό 

της κατασκευάστριας εταιρείας από αναγνωρισμένο διαπιστευμένο εργαστήριο που να βεβαιώνει τις 

αντιθραυσματικές ιδιότητες του κατά  STANΑG 2920 . 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

 
 

2.3.5 

 
Με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών να κατατεθεί πιστοποιητικό 

της κατασκευάστριας εταιρείας από αναγνωρισμένο διαπιστευμένο εργαστήριο που να βεβαιώνει την αντοχή 

εμβάπτισης στο νερό κατά ΜΙL-H-44099-A Water Immersion. 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

 
 

2.3.6 

 
Με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών να κατατεθεί πιστοποιητικό 

της κατασκευάστριας εταιρείας από αναγνωρισμένο διαπιστευμένο εργαστήριο που να βεβαιώνει την αντοχή στην 

φωτιά κατά BS – EN 397 Fire Resistance. 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

2.3.7 
Με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών να κατατεθεί πιστοποιητικό 
της κατασκευάστριας εταιρείας από αναγνωρισμένο διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO 17025:2005   που να 
βεβαιώνει την αντοχή σε βίαιη κρούση εναπομένουσα ενέργεια στο κρανίο κατά EN 397+A1 Impact Force . 

 
ΝΑΙ 

  

 
2.3.8 

Το κέλυφος να ακολουθεί την γενική σχεδιαστική γραμμή του κράνους με υψηλό κόψιμο (ACH HIGH CUT). Το 

σχήμα του κελύφους πρέπει να είναι τέτοιο που να καλύπτει πλήρως το κεφάλι του χρήστη και να μην εμποδίζει 

την όραση.  Συγκεκριμένα την περιοχή μεταξύ των υπεροφρίων τόξων μέχρι την ινιακή χώρα και όχι την περιοχή 

των αυτιών. 

 
ΝΑΙ 
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2.3.9 

Να διαθέτει ενσωματωμένα και να συνοδεύεται από: δύο (2) πλαϊνές ράγες προσαρμογής τύπου picatiny rail, ένα 
(1) σετ βάσεων για τοποθέτηση εξαρτημάτων επί των ραγών,  μία (1) βάση για τοποθέτηση νυχτερινής διόπτρας 
μαζί με το μεταλλικό ένθετο ( όχι ‘’κούφια’’) μαζί με ελαστικά κορδόνια ,  ένα (1) πλήρως ρυθμιζόμενο σύστημα 
ανάρτησης (BOA) με μεταλλικό μηχανισμό ασφάλισης,  δύο (2) σετ εσωτερικά ‘μαξιλαράκια’ (9 pad system). 

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

2.3.10 
Το κέλυφος του κράνους πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πολυστρωματική κατασκευή αραμιδικών ινών ή 
ινών πολυαιθυλενίου ή συνδυασμό αυτών. 

 

ΝΑΙ 
  

 

2.3.11 
Το βάρος του αλεξίσφαιρου κράνους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.350gr. στο μέγεθος L,  με ανοχή έως επιπλέον 
100 γραμμαρίων αυστηρά. 

 

ΝΑΙ 
  

 

2.3.12 
Να καλύπτει τις ανάγκες μεγεθών από 54 έως 62 ή να ρυθμίζεται η εσωτερική επένδυση ώστε η   κατ’ ιδίαν 
προσαρμογή να μην εμποδίζει τον φέροντα. 

 

ΝΑΙ 
  

2.3.13 Nα επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικών ωτοασπίδων και μικροφωνικής εγκατάστασης ΝΑΙ   

 

2.3.14 
Να  προφυλάσσει  από  βολίδες  που  προδιαγράφονται  στο  επίπεδο  ΙΙΙΑ  NIJ IIIA 0101.04  (  9mm  +  44mag  )  και 
NIJ IIIA 0101.06 ( .357sig ). 

 

ΝΑΙ 
  

2.3.15 Το κράνος να διαθέτει αντιθραυσματικές ιδιότητες κατά  STANΑG 2920 FSP 17gr @ 702 m/sec , FSP 2gr/4.330fps ΝΑΙ   
 

2.3.16 

 

Το   κράνος   να   διαθέτει  αντοχή   σε  βίαιη   κρούση   /   εναπομείνουσα   ενέργεια   στο   κρανίο   σύμφωνα  με 
το EN 397+A1 Impact Force - Kn 5. σε θερμοκρασία -10C = 3.4kN , -50C = 4.4kN , water 20 hours = 3.6kN 

 

ΝΑΙ 
  

 

2.3.17 

 

Το κράνος κατά την εμβάπτιση του σε νερό δεν πρέπει να παρουσιάζει ύπαρξη αποσκλήρυνσης αποφλοίωσης η 
δημιουργία φυσαλίδων σύμφωνα με το πρότυπο ΜΙL-H-44099-A Water Immersion. 

 

ΝΑΙ 
  

2.3.18 Το κράνος να αντέχει στην φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο BS – EN  397  Fire Resistance. ΝΑΙ   
 

 

2.3.19 

Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα μέρη της εσωτερικής διάταξης προσαρμογής και συγκράτησης 
της κεφαλής, που έρχονται σε επαφή με το δέρμα,  δεν πρέπει να προκαλούν ερεθισμό ή άλλες δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

2.3.20 

Το  κέλυφος των  κρανών θα είναι επικαλυμμένο με μια μη-ανακλαστική βαφή πολυουρεθάνης (polyurethane) ή 
βαφή με χρήση κόκκων άμμου ή ισοδύναμες,  χρώματος καφέ (coyote brown). Στο ίδιο χρώμα θα είναι οι πλαινές 
ράγες, σετ βάσεων επί των ραγών, βάση κεντρική και οι βίδες ανάρτησης ραγών και βάσης. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

2.3.21 
Στην  εσωτερική  επιφάνεια  του  κελύφους  να  υπάρχει  υποχρεωτικά  σήμανση  που  να  περιλαμβάνει  τα  εξής 
στοιχεία: Κατασκευαστή, τύπο, ημερομηνία κατασκευής, Μέγεθος, Αριθμός σειράς (serial number). 

 

ΝΑΙ 
  

 
 

2.3.22 

Οι εσωτερικές επενδύσεις πρέπει να εξασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή του κράνους, (ακόμα και στην περίπτωση 
που μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το μέγεθος) και υποχρεωτικά να ρυθμίζεται η διάσταση του ύψους, να 
μειώνουν την ενέργεια πρόσκρουσης, να μην επηρεάζονται από τον ιδρώτα και να αντέχουν στη θερμότητα. Να 
έχουν προσαρμοσμένο ιμάντα αυξομειούμενο με κουμπί ασφαλείας για την προσαρμογή του κράνους επί της  
κεφαλής. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

2.3.23 
Η αλλαγή θέσης και στερέωσης, να γίνεται με μεταλλικά ελάσματα τα οποία σε καμία θέση δεν επιτρέπεται να 
έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Το έλασμα μπορεί να κατασκευασθεί και από ένα βραδυφλεγές πλαστικό υλικό. 

 

ΝΑΙ 
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2.3.24 
Τ
 

 

 Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το δέρμα, να αφαιρούνται εύκολα, για να καθαρίζονται ή να απολυμαίνονται 
και να αντικαθίστανται πλήρως. 

 
ΝΑΙ 

  

 

 
2.3.25 

Εσωτερικά του κελύφους του κράνους να φέρει κατάλληλο σύστημα ανάρτησης-προσαρμογής που εξασφαλίζει τη 
σταθερότητα του κράνους και να ελαχιστοποιεί την περιστροφική του ροπή ως προς το κέντρο βάρους. Το κράνος 
πρέπει να φέρει κατάλληλο μηχανισμό προσαρμογής με ρύθμιση του κεφαλόδεσμου στο απαιτούμενο κάθε φορά 
μέγεθος ανάλογα με τον χρήστη. 

 

 
ΝΑΙ 

  

 

 

2.3.26 

Το σύστημα ανάρτησης να περιλαμβάνει μαξιλάρι στήριξης  αυχένα από αφρώδης υλικό και τα υποσιάγωνα για 
την πρόσδεση του κράνους. Θα πρέπει δε, με ευχέρεια χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων να αντικαθίσταται όλο 
το σύστημα ανάρτησης ή μέρη του. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 
 
 

2.3.27 

Η απόσταση μεταξύ του εσωτερικού μέρους του κελύφους του κράνους και του συστήματος προσαρμογής πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ο αερισμός του κεφαλιού του χρήστη. Για την προστασία του χρήστη από 
πιθανή εσωτερική αποφλοίωση που είναι δυνατό να προκληθεί κατά την προσβολή του κελύφους από θραύσματα 
θα  πρέπει  να  διαθέτει  μηχανισμό  ή  κατάλληλη  διάταξη  υλικών  (αφρώδη  ή  άλλα  υλικά  στο  εσωτερικό  του 
κελύφους). 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 

 

2.3.28 

Για τη στερέωση του κράνους πρέπει να διαθέτει κατάλληλα υποσιάγωνα από υλικό υψηλής αντοχής στερεωμένα 
επί του κελύφους. Επιπλέον δε, για την σταθερή προσαρμογή του κράνους πρέπει να φέρει στην θέση του πώγωνα 
πρόσθετο υποσιάγωνο ή κατάλληλη διάταξη ιμάντων (σχήματος V). 

 

 

ΝΑΙ 

  

 
 
 

2.3.29 

Τα  υποσιάγωνα  πρέπει  να  είναι  αυξομειούμενου  μήκους  και  προς  τούτο  θα  πρέπει  να  φέρουν  κατάλληλο 
μηχανισμό. Επιπλέον δε, πρέπει να ασφαλίζουν και να απασφαλίζουν με κατάλληλο εύχρηστο και ασφαλή 
μηχανισμό. Επιθυμητό ο προαναφερθείς μηχανισμός να είναι ταχείας απελευθέρωσης. Πρέπει επίσης, τα σημεία 
των ιμάντων που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα να είναι επενδεδυμένα με κατάλληλα υλικά (δέρμα ή 
βαμβακερή ταινία ή άλλο) για την αποφυγή ερεθισμού του χρήστη. 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

2.4 ΣΩΣΙΒΙΟ ΦΟΡΕΑ     
 

2.4.1 
Αποτελείται από τακτικό σύστημα επίπλευσης δύο (02) πλωτήρων (ζεύγος),  κάτω από το χέρι και συγκεκριμένα 
ένα (1) αριστερά - (1) δεξιά με σχεδίαση τοποθέτησης στη ζώνη μέσης ή σε πλατφόρμα τύπου Μolle. 

 

ΝΑΙ 
  

 

2.4.2 
Το  σύστημα  να  έχει  δυνατότητα  πλευστότητας  τουλάχιστον  350Ν  (περίπου  35kg),  η  οποία να  μειώνεται 
αναλογικά όσο βυθίζεται, (περίπου 200Ν, δηλ 20 kg στα 10 μέτρα (33 πόδια) 

 

ΝΑΙ 
  

 
2.4.3 

Κάθε  πλωτήρας  να  είναι  συσκευασμένος  σε  μία  ξεχωριστή  θήκη,  η  οποία  θα  ανοίξει  είτε  αυτόματα  με 
εγκεκριμένο  σύστημα  ISO  12402-7  ,είτε  χειροκίνητα με  εγκεκριμένο  σύστημα  ISO  12402-7  διαθέτοντας 
επιστόμιο-βαλβίδα πλήρωσης αέρα εγκεκριμένο με ISO 12402-7  . 

 
ΝΑΙ 

  

2.4.4 Ο  πλωτήρας  να  είναι  κατασκευασμένος  από  σκληρό  PU  (πολυουρεθάνη)  εγκεκριμένο  με  ISO  12402-7  ,  και ΝΑΙ   

 συγκολλημένες ενώσεις αντοχής τουλάχιστον 550N/50mm.    
2.4.5 Το εσωτερικό υλικό του πλωτήρα να είναι ευδιάκριτου χρώματος κίτρινο ή πορτοκαλί. ΝΑΙ   

 
2.4.6 

Η  κατασκευάστρια  εταιρεία πρέπει  να  φέρει  πιστοποίηση  κατά  ΙSO  9001:2008, ή  ισοδύναμα  ή  ανώτερα. 
Αντίγραφα των πιστοποιητικών σε ισχύ, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον δεν είναι 
στα ελληνικά να κατατεθούν με μέριμνα των Υποψηφίων Αναδόχων κατά την υποβολή των τεχνικών προσφορών. 

  ΝΑΙ   

2.4.7 Το εξωτερικό κάλυμμα να είναι σε ύφασμα νάιλον σε χρώμα πράσινο 1000D Cordura, ή παρόμοιο ή ανώτερο. ΝΑΙ   



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



22 
 

2.4.8 Το βάρος του πακεταρισμένου ζεύγους πλωτήρων να μη ξεπερνά τα 1200γραμμάρια.   ΝΑΙ   

2.4.9 Η απαίτηση είναι για τριακόσια ογδόντα (380) ζεύγη. ΝΑΙ   

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Β. ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

 
 

Ως   χρόνος   παράδοσης   των   υπό   προμήθεια   ειδών ορίζεται το χρονικό 
διάστημα των εκατόν πενήντα (150) ημερών για τα α/α 1.1 έως 1.12 και 2.1 
έως 2.4 από την επομένη ημέρα της υπογραφής της Σύμβασης. Η  
ημερομηνία παράδοσης  θα  γνωστοποιηθεί εγγράφως  στο  Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Πειραιά/Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών, τουλάχιστον πέντε (05) 
εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία της παράδοσης του εξοπλισμού. 

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

Γ. ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ως   τόπος   παράδοσης   των   υπό   προμήθεια   ειδών   ορίζονται   οι 

εγκαταστάσεις του ΚΕΑ/ΚΛΠ  στο Πειραιά. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ

ΘΗΣΗ- 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παρακολούθηση  της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα 

πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή  Παρακολούθησης- 

Παραλαβής  Ειδών  και  Παραλαβής  Υπηρεσιών  του  ΥΝΑΝΠ η  οποία  θα 

πραγματοποιήσει την παραλαβή των συμβατικών ειδών. Η οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) 

ημερών από την παράδοση των προσφερόμενων ειδών και θα γίνει από την 
αρμόδια   επιτροπή   παραλαβής,   σύμφωνα   με   τα   αναφερόμενα   στις 

παρούσες  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τις  προβλέψεις  του  Ν.4412/2016 

όπως ισχύει. Στο έργο της επιτροπής θα συνδράμει η επιτροπή σύνταξης 

του παρόντος τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών καθώς επίσης και οι 

επιχειρησιακές ομάδες του ΚΕΑ/ΚΛΠ, όπου απαιτηθεί κατά την κρίση της 
επιτροπής.   Σημειώνεται   ότι   με   απόφαση   της   αναθέτουσας   αρχής 

συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή 

περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η 
αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη 

συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων (Αρθ. 221 

ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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Ε. 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

- ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Τα υπό προμήθεια είδη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   θα πρέπει να 

συνοδεύονται από εγγύηση καλής  κατάστασης  και λειτουργίας, η χρονική 

διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (01) έτους και 

εκκινεί από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

των ειδών. Σε περίπτωση που κατασκευαστής προσφέρει εγγύηση καλής 

λειτουργίας άνω του έτους (π.χ. δύο ή τριών ετών), αυτή θα αποδίδεται στο 

ακέραιο από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα. 
 

Τα υπό προμήθεια είδη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (πλην του 

Φορέα αντιβαλλιστικών πλακών και των παρελκόμενων θηκών του, για τα 

οποία θα ισχύει ως αναφερόμενα σε κεφάλαιο Ε πρώτη παράγραφος, 

βλέπε ένα (1) έτος ελάχιστη εγγύηση), δηλαδή ελαφριά θωράκιση, 

αντιβαλλιστικές πλάκες, βαλλιστικό κράνος, θα πρέπει να συνοδεύονται 

από εγγύηση καλής κατάστασης, λειτουργίας και αντοχής από το 
εργοστάσιο κατασκευής, για τη προβλεπόμενη χρήση, για τουλάχιστον 

δέκα (10) έτη. Η παραγωγή του αντιβαλλιστικού υλικού θα πρέπει να έχει 
γίνει εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών από την παράδοσή τους. 

 
Το   σωσίβιο   του   φορέα   θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής 

κατάστασης, λειτουργίας και αντοχής, η χρονική διάρκεια της οποίας δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (01) έτους και εκκινεί από την 

ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών. Σε 

περίπτωση που κατασκευαστής προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας άνω 
του έτους (π.χ. δύο ή τριών ετών), αυτή θα αποδίδεται στο ακέραιο από 

τον ανάδοχο οικονομικό φορέα. 
 

Σε περίπτωση απαίτησης αντικατάστασης ή επισκευής στα πλαίσια της 

παρεχόμενης εγγύησης μέρους των υπό προμήθεια ειδών, ο χρόνος ισχύος 

της εγγύησης καλής λειτουργίας (warranty) θα ανανεώνεται και θα 

παρατείνεται κατ΄ ελάχιστο αντίστοιχα με τον απωλεσθέντα χρόνο εκτός 

λειτουργίας / μη προβλεπόμενης λειτουργίας του υλικού. Στο πλαίσιο της 

παρεχόμενης εγγύησης για έκαστο είδος ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει 

στις προβλεπόμενες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

συντηρήσεις, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη καθώς επίσης  να 

προβεί στην αντικατάσταση παντός εξαρτήματος, ανταλλακτικού, ή 

τμήματος ή και ολόκληρου του υλικού χωρίς κανένα κόστος για το ΛΣ –  

 
 

ΝΑΙ 
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 ΕΛ.ΑΚΤ για κάθε βλάβη, φθορά ή μείωση της απόδοσης που δεν οφείλεται 
σε κακούς χειρισμούς των στελεχών της Υπηρεσίας. Ο χρόνος 
αποκατάστασης της βλάβης κάθε υλικού δε θα υπερβαίνει τον ένα (01) 
μήνα, και στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει εντός του 
εν λόγω διαστήματος να γίνει προσωρινή αντικατάσταση του/των 
υλικού/υλικών ή στοιχείου/ων (ανταλλακτικό/ών) αυτού/ών ώστε να 
καταστεί λειτουργικό προσωρινά το/τα υλικό/ά. Η εν λόγω ενέργεια θα 
γίνει με ευθύνη του Αναδόχου. 

   

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

σχήμα 1. Ενδεικτικό σχήμα αντιβαλλιστικής πλάκας (με ανοχές, τα μεγέθη αναφέρονται σε mm). 
 

 
 

 
 

      σχήμα 2. Ενδεικτικός αυθεντικός χρωματισμός Multicam      
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Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια 
Επιχειρησιακού/Τακτικού εξοπλισμού της 

Υ.ΣΥ.Δ/ΛΣ. 
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Α.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ – ΣΚΟΠΟΣ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1       Στο παρόν έγγραφο 
περιγράφονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές για την προμήθεια 
επιχειρησιακού – τακτικού  
εξοπλισμού για την κάλυψη 
αναγκών  της   Υ.ΣΥ.Δ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ 

 

   

2       Η Υπηρεσία Συνδέσμων 
Διασωστών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ έχει ως 
βασικό επιχειρησιακό έργο,βάση 
του νομικού πλαισίου και του 
Κ.Ο.Λ που την διέπει την έρευνα 
και διάσωση σε στεριά και 
θάλασσα ανά την Ελληνική 
επικράτεια μέσω των Ε/Π SUPER 
PUMA της Π.Α ως απαραίτητα 
μέλη πληρώματος αυτών.Η Υ.ΣΥ.Δ 
συνεπικουρώντας με την 384 
Μοίρα Έρευνας επιλαμβάνονται 
της έρευνας και διάσωσης εντός 
του FIR Αθηνών στη θάλασσα και 
στη στεριά σε περίοδο ειρήνης και 
πολέμου, καθώς επίσης και 
παντός αεροπορικού ατυχήματος 
εντός του FIR Αθηνών.  Στις 
αρμοδιότητές της 
περιλαμβάνονται: 
I. οι Αεροδιακομιδές ασθενών - 

τραυματιών από τη 
νησιωτική Ελλάδα, 

II. H μεταφορά ασθενών - 
τραυματιών από πλοία που 
πλέουν εντός του FIR Αθηνών 
ή πλησίον αυτού, 

III. H μεταφορά υψηλών 
προσώπων (VIP),ο 
απεγκλωβισμός 
πλημμυροπαθών, ορειβατών 
και πυρόπληκτων, 

IV. H παροχή ανθρωπιστικής 
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βοήθειας σε όμορες χώρες 
και όπου αλλού διαταχθεί και  

V. H συμμετοχή της σε διεθνείς 
ασκήσεις έρευνας και 
διάσωσης καθώς και σε 
διακλαδικές ασκήσεις. Πιο 
συγκεκριμένα σε ειρηνική 
περίοδο η κύρια αποστολή 
της συνίσταται στην εκτέλεση 
επιχειρήσεων έρευνας & 
διάσωσης (SAR) στον χερσαίο 
και θαλάσσιο χώρο καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 24ώρου.Από 
τα παραπάνω γίνεται 
αντιληπτό ότι η 384 ΜΕΔ, 
όπου και δρα η Υπηρεσία 
Συνδέσμων – Διασωστών, 
είναι μια ευαίσθητη Μονάδα 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα με 
τεράστια προσφορά εθνικής 
σημασίας και σπουδαίο 
κοινωνικό έργο. 

 
3  Όλα  τα υλικά θα  πρέπει να είναι 

καινούργια  και αμεταχείριστα. 
 

ΝΑΙ   

4 Όλα τα υλικά θα  πρέπει να είναι 
προσεκτικά επιλεγμένα ώστε να 
είναι συμβατά και να επιτελέσουν 
τον ανωτέρω περιγραφόμενο 
σκοπό της  Υ.ΣΥ.Δ./ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.  
καθώς  από  τα  υπό  προμήθεια 
είδη  και  υπό συνθήκες  ειδικών 
επιχειρήσεων, θα εξαρτάται  η  
σωματική  ακεραιότητα  των 
ανδρών  της  Υ.ΣΥ.Δ./Λ.Σ.  

 

ΝΑΙ   

5 Όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών είναι απαράβατοι. 

ΝΑΙ   

6 Όπου γίνεται παραπομπή σε 
πρότυπα, αναφορά σε πιστοποιητικά, 
σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή 
τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη 
παραγωγή ή προέλευση ή ιδιαίτερη  
μέθοδο κατασκευής  κ.λ.π  κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 54, 55 και 56 
του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, νοούνται 

NAI   
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και τα  «ισοδύναμα». 
 

7       Οι οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο 
των προσφορών τους θα πρέπει 
να αναφέρονται σε συγκεκριμένη 
μάρκα και τύπο υλικού, 
ακολουθούμενο από το τεχνικό 
εγχειρίδιο εκάστου υλικού και τις 
πιστοποιήσεις αυτού (όπου 
απαιτούνται), προκειμένου να 
γίνει η αξιολόγηση του. Όπου 
γίνεται αναφορά σε 
πιστοποιήσεις/πρότυπα/ 
βεβαιώσεις στο τεύχος Τ.Π., είναι 
υποχρεωτική η προσκόμιση των εν 
λόγω εγγράφων είτε με την 
κατάθεση της τεχνικής 
προσφοράς,  είτε με την 
παράδοση του υλικού, όπως 
προβλέπεται σχετικά στην τεχνική 
περιγραφή εκάστου υλικού. Τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
(πιστοποιητικά/ δηλώσεις 
κατασκευαστή κλπ), θα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική 
γλώσσα, σε περίπτωση που δεν 
είναι στα ελληνικά. Ενημερωτικά 
και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα –εταιρικά ή μη – με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται στην Ελληνική ή και 
στην Αγγλική γλώσσα.  

 

ΝΑΙ   

8 Οι συμμετέχοντες δύναται να 
καταθέσουν προσφορά για το 
σύνολο των τεμαχίων του υπό 
προμήθεια είδους. 

ΝΑΙ   
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I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
1. ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ. 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

50 ΤΕΜ 

 
 
 
ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ : 
Τα υπό προμήθεια είδη ορίζονται στον παρακάτω πίνακα  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 50 ΤΕΜ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1 ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ: 
1.1 Κράνος προστασίας της κεφαλής στο 

νερό και στη ξηρά. 
ΝΑΙ   

1.2 Να έχει τουλάχιστο δώδεκα (12) οπές 
για εξαερισμό και αποστράγγιση νερού. 

ΝΑΙ   

1.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής 
πυκνότητας έγχυσης πλαστικό ABS Shell 
ή ισοδύναμου τύπου και  αδιάβροχη 
επένδυση EVA διπλής πυκνότητας, ή 
ισοδύναμου τύπου. 

ΝΑΙ   

1.4 Να έχει πρότυπο ασφαλείας κατά τον 
τύπο CEEN 1385. 

ΝΑΙ   

1.5 Να φέρει αφαιρούμενα καλύμματα 
αυτιού. 

ΝΑΙ   

1.6 Στο πίσω μέρος να έχει ζώνη στήριξης 
πολλαπλών χρήσεων. 

ΝΑΙ   

1.7 Να είναι χρώματος κόκκινο ή κίτρινο. ΝΑΙ   
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III. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1 Ως  χρόνος  παράδοσης  των  υπό  προμήθεια  ειδών 
ορίζεται το χρονικό  διάστημα των εκατόν ογδόντα (180) 
ημερών από την επομένη ημέρα της υπογραφής της 
Σύμβασης. Η ημερομηνία  παράδοσης θα γνωστοποιηθεί  
εγγράφως στο ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.ΣΥ.Δ-ΛΣ, 
τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες μέρες πριν την 
ημερομηνία  της  παράδοσης του εξοπλισμού. 

 

ΝΑΙ   

 

 

 

IV. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1 Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται 
οι εγκαταστάσεις της  Υ.ΣΥ.Δ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.  στην 112 Π.Μ 
στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας. 

 

ΝΑΙ   
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V. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1 Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα 
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή 
Παρακολούθησης-Παραλαβής Ειδών και Παραλαβής 
Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ  η οποία θα πραγματοποιήσει την 
παραλαβή των συμβατικών ειδών. Η οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα 
(30) ημερών από την παράδοση των προσφερόμενων 
ειδών και θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και τις προβλέψεις του 
Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Στο έργο της επιτροπής θα 
συνδράμει η επιτροπή σύνταξης του παρόντος τεύχους 
των τεχνικών προδιαγραφών καθώς επίσης και οι 
επιχειρησιακές ομάδες της  Υ.ΣΥ.Δ. ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου 
απαιτηθεί κατά την κρίση της επιτροπής. 

 

ΝΑΙ   

 

VI. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1 
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συνοδεύονται 

από εγγύηση καλής  κατάστασης  και λειτουργίας, η 
χρονική διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη του ενός (01) έτους και εκκινεί από την 
ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής των ειδών. Σε περίπτωση που κατασκευαστής 
προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας άνω του έτους 
(π.χ. δύο ή τριών ετών), αυτή θα αποδίδεται στο ακέραιο 
από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση 
απαίτησης αντικατάστασης ή επισκευής στα πλαίσια της 
παρεχόμενης εγγύησης μέρους των υπό προμήθεια 
ειδών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας 
(warranty) θα ανανεώνεται και θα παρατείνεται κατ΄ 
ελάχιστο αντίστοιχα με τον απολεσθέντα  χρόνο εκτός 
λειτουργίας / μη προβλεπόμενης λειτουργίας του υλικού. 

ΝΑΙ   
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Ανήκει ςτην αριθ. 14/2022 Διακήρυξη Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου  

 

    

    

 
 

 

«Ιςότητα, Αλληλεγγφη, Προςταςία» 
Με τη ςυγχρηματοδότηςη  

τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ και τησ Ελλάδασ  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε’ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ α’ 

για όςα είδη δεν απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

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 169-476212

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών /Τμήμα 2ο
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Επαναληπτική Διακήρυξη για την προμήθεια ιματισμού 
και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής
Σύντομη περιγραφή:
Επαναληπτική Διακήρυξη για την προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη 
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικότερα προμήθεια ιματισμού 
και επιχειρησιακού εξοπλισμού για τα στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.
Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (συστημικός αριθμός: 171210) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ.(συστημικός αριθμός: 171211) καθώς και προμήθεια επιχειρησιακού εξοπλισμού 
για τα στελέχη της Υπηρεσίας Συνδέσμων - Διασωστών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (συστημικός 
αριθμός: 171212).
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):
Αριθμ. Πρωτ.: 2832.9/60534/2022/29-08-2022 - Αριθμός 
Διακήρυξης: 14/2022

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:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
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Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
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, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 9

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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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
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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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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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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ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ β’ 

για όςα είδη απαιτείται οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

ήτοι για τα είδη 2.1 - 2.2 - 2.3 και 2.4 του ΜΕΡΟΤ IΙ:  

Επιχειρηςιακόσ Εξοπλιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ Β 
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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 169-476212

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Διεύθυνση 
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών /Τμήμα 2ο
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Σύντομη περιγραφή:
Επαναληπτική Διακήρυξη για την προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη 
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικότερα για την προμήθεια 
επιχειρησιακού εξοπλισμού για τα στελέχη των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. - ΕΛ.
ΑΚΤ. (συστημικός αριθμός:171211).
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):
Αριθμ. Πρωτ.: 2832.9/60534/2022/29-08-2022 - Αριθμός 
Διακήρυξης: 14/2022

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:
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
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Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
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, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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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
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 13

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 17

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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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
-



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 24

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
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ’  
 

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ  
ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΣΙΜΟΤ – ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  

 
 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Καταδυτικόσ και Επιχειρηςιακόσ / Σακτικόσ εξοπλιςμόσ για την κάλυψη αναγκϊν ςτελεχϊν τησ  

Μονάδασ Τποβρυχίων Αποςτολϊν (Μ.Τ.Α./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.) 

ΜΕΡΟ I: Εξοπλιςμόσ ΜΤΑ Λ- ΕΛ.ΑΚΣ. 

Α/Α 

ΕΙΔΩ
Ν 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 

ΜΟΝΑ
ΔΑ 

ΜΕΣΡΗ
Η 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

(άνευ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ  (€)                       
(με ΦΠΑ) 

CPV ΕΙΔΟΤ 

 

 

01 ΚΟΜΠΡΕΕΡ ΠΛΗΡΩΗ 
ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

1 ΕΣ 22.983,87 22.983,87 #28.500,00€# 31720000-9 

02 ΤΣΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΔΤΣΩΝ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

1 ΕΣ 14.516,13 14.516,13 #18.000,00€# 32520000-4 

03 ΠΑΝΕΛ ΑΕΡΙΩΝ 2 ΣΕΜ 2.822,58 5.645,16 #7.000,00€# 38545000-7 

04 ΑΝΑΛΤΣΗ ΜΕΙΓΜΑΣΩΝ 
ΑΕΡΙΩΝ 

1 ΣΕΜ 1.209,67 1.209,67 #1.500,00€# 38545000-7 

05 ΕΞΟΠΛΙΜΟ  
ΑΝΑΡΡΙΧΗΗ - 
ΚΑΣΑΡΡΙΧΗΗ 

1065 

--------- 

650 

ΣΕΜ- 
ΖΕΤΓΗ 

---------- 

ΜΕΣΡΑ 

ΒΛΕΠΕ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 
ΕΙΔΟΤ 05 

 

 

76.338,71 
#94.660,00€# 
ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ 

37535292-0 

06 ΚΟΝΣΑΡΙΑ ΝΗΟΨΙΩΝ ΜΕ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

8 ΣΕΜ - 
ΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΤ 
ΠΙΝΑΚΑ  

 

112.903,22 
#140.000,00€# 

ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ 

35820000-8 

07 ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΑΚΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

224 ΣΕΜ ΕΠΙΜΕΡΟΤ 
ΠΙΝΑΚΑ  

41.645,16 #51.640,00€# 

ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΜΟ 

35800000-2 

 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   #341.300,00€# 
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ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΟΤ 05 ΜΕΡΟΤ Ι  Εξοπλιςμόσ ΜΤΑ Λ- ΕΛ.ΑΚΣ. 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΗ – ΚΑΣΑΡΡΙΧΗΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΟΣΗΣ

Α 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€) (με ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

(€) 

 

1 ΓΑΝΣΙΑ ΣΑΧΕΙΑ ΚΑΣΑΡΡΙΧΗΗ 100 ΖΕΤΓΗ 52 5.200 

2 ΓΑΝΣΙΑ ΣΑΚΣΙΚΑ 100 ΖΕΤΓΗ 88 8.800 

3 ΚΡΙΚΟΙ ΠΡΟΔΕΗ Ε ΕΛΙΚΟΠΣΕΡΟ 80 ΣΕΜ. 131 10.480 

4 ΜΠΟΝΣΡΙΕ 50 ΣΕΜ 690 34.500 

5 ΚΡΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΗ 50 ΣΕΜ. 44 2.200 

6 ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΣΑΡΡΙΧΗΗ 50 ΣΕΜ. 30 1.500 

7 
ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΣΑΡΡΙΧΗΗ 

ΑΦΑΛΕΙΑ 
30 ΣΕΜ. 34 1.020 

8 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΟΧΣΑΡΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΗ 40 ΣΕΜ. 37 1.480 

9 ΟΧΣΑΡΙ ΡΑΠΕΛ 40 ΣΕΜ. 30 1.200 

10 ΟΧΣΑΡΙ ΔΙΑΩΣΙΚΟΤ 40 ΣΕΜ. 18 720 

11 ΚΑΣΑΒΑΣΗΡΑ ΡΑΠΕΛ 10 ΣΕΜ. 215 2.150 

12 ΑΓΚΤΡΙΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΗ 5 ΣΕΜ. 42 210 

13 ΦΡΕΝΟ ΑΝΑΒΑΗ 5 ΣΕΜ. 50 250 

14 ΚΡΙΚΟ ΣΑΧΕΙΑ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ 1 ΣΕΜ. 3950 3.950 

15 ΧΟΙΝΙ ΣΑΧΕΙΑ ΚΑΣΑΡΡΙΧΗΗ 4 
ΣΕΜΑΧΙΑ ΣΩΝ 
 18 ΜΕΣΡΩΝ 

ΕΚΑΣΟ 

2100 8.400 

16 ΣΑΣΙΚΟ ΧΟΙΝΙ ΔΙΑΩΗ 200 ΜΕΣΡΑ 29 5.800 

17 
ΧΟΙΝΙ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 
200 ΜΕΣΡΑ 3 600 

18 
ΗΜΙΣΑΣΙΚΟ ΧΟΙΝΙ ΚΑΣΑΡΡΙΧΗΗ - 

ΡΑΠΕΛ 
200 ΜΕΣΡΑ 6 1.200 

19 ΙΜΑΝΣΑ ΑΤΣΑΦΑΛΙΗ 120 ΣΕΜ 9 1.080 

20 ΙΜΑΝΣΑ ΑΤΣΑΦΑΛΙΗ ΑΣΟΜΙΚΟ Α΄ 100 ΣΕΜ 6 600 

21 ΙΜΑΝΣΑ ΑΤΣΑΦΑΛΙΗ ΑΣΟΜΙΚΟ Β΄ 120 ΣΕΜ 12 1.440 

22 
ΙΜΑΝΣΑ ΑΤΣΑΦΑΛΙΗ (ΔΙΑΩΣΙΚΟΤ) 

ΑΣΟΜΙΚΟ 
120 ΣΕΜ 14 1.680 

23 ΚΟΡΔΟΝΕΣΟ ΔΙΑΩΣΙΚΟΤ 50 ΜΕΣΡΑ 4 200 

ΤΝΟΛΟ  #94.660,00€# 



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΟΤ 06 ΜΕΡΟΤ Ι  Εξοπλιςμόσ ΜΤΑ Λ- ΕΛ.ΑΚΣ. 

ΚΟΝΣΑΡΙΑ ΝΗΟΨΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€) (με ΦΠΑ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

(€) 

1 
ΣΗΛΕΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΣΑΡΙ ΝΗΟΨΙΩΝ  

ΜΕ ΣΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΟΤ 
2 ΕΣ 44.000 88.000 

2 
ΑΝΑΔΙΠΛΟΤΜΕΝΟ ΚΟΝΣΑΡΙ ΝΗΟΨΙΩΝ  

ΜΕ ΣΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΟΤ 
2 ΕΣ 11.000 22.000 

3 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΟ ΚΟΝΣΑΡΙ ΝΗΟΨΙΩΝ  

ΜΕ ΣΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΟΤ 
2 ΕΣ 12.000 24.000 

4 
ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΗΣΗ ΚΑΛΑ ΕΚΣΟΞΕΤΣΗΡΑ 

ΝΗΟΨΙΑ  
2 ΣΕΜ 3000 6.000 

 
 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΕΙ ΔΗΜΟΙΟΤ 

 

140.000,00€ 

ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΟΤ 07 ΜΕΡΟΤ Ι  Εξοπλιςμόσ ΜΤΑ Λ- ΕΛ.ΑΚΣ. 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΟΣΗ

ΣΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€) (με ΦΠΑ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

(€) 

1 
ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ 

ΚΡΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΗ 
50 ΣΕΜ 127 6.350 

2 
ΘΗΚΕ ΜΠΑΣΑΡΙΩΝ ΚΡΑΝΩΝ 

ΚΕΦΑΛΗ 
50 ΣΕΜ 114 5.700 

3 ΩΙΒΙΟ ΕΞΟΔΟΤ ΑΚΣΗ 20 ΣΕΜ 800 16.000 

 4 ΖΩΝΗ ΜΑΧΗ 50 ΣΕΜ 245 12.250 

5 ΠΟΛΤΕΡΓΑΛΕΙΟ 50 ΣΕΜ 160 8.000 

6 ΦΟΡΕΙΟ ΜΑΧΗ 4 ΣΕΜ 835 3.340 

      

 
 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΕΙ ΔΗΜΟΙΟΤ 
51.640,00€ 

ΠΡΟΟΧΗ: Εξαιτίασ τησ χρήςησ του ΕΗΔΗ ςτη ςυςτημική οικονομική προςφορά θα υποβληθεί μία ενιαία για το ςφνολο του 
είδουσ καθαρή αξία και θα πρζπει να ςυνυποβληθεί επιπλζον επιςτολή του ςυμμετζχοντα με αναλυτική οικονομική 
προςφορά ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, για κάθε υποείδοσ, η οποία δεν θα πρζπει να ξεπερνάει τον ζκαςτο 
προχπολογιςμό του υποείδουσ και τον ςυνολικό προχπολογιςμό του είδουσ 



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Καταδυτικόσ και Επιχειρηςιακόσ / Σακτικόσ εξοπλιςμόσ τησ ΜΤΑ/Λ 

ΜΕΡΟ IΙ: Επιχειρηςιακόσ Ιματιςμόσ ΜΤΑ Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. 

ΕΙΔΟ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΟ

ΣΗΣΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

Α 

(€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΜΟ 

(€) 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΤ 

 

CPV 

1 ΠΕΔΙΛΑ ΕΞΟΔΟΤ ΑΚΣΗ  100 ΖΕΤΓΗ 290 29.000 233,87 23.387,09 18832000-0 

2 ΑΡΒΤΛΕ ΤΓΡΟΤ ΣΤΠΟΤ 100 ΖΕΤΓΗ 130 13.000 104,84 10.483,87 18832000-0 

 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΕΙ 42.000,00€    



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Ιματιςμόσ και Επιχειρηςιακόσ εξοπλιςμόσ 
για την κάλυψη αναγκϊν ςτελεχϊν Κλιμακίων Ειδικϊν Αποςτολϊν (Κ.Ε.Α./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.) 

ΜΕΡΟ I: Επιχειρηςιακόσ Ιματιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.  

Α/Α 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 
(ανευ ΦΠΑ 

ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ 
ΑΞΙΑ Ε 
ΕΤΡΩ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΙΔΟΤ Ε 
ΕΤΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 

CPV 

1.1 ΚΑΠΕΛΟ (ΣΖΟΚΕΫ) 380 ΣΕΜΑΧΙΟ 10,887 5.130,00 4.137,10 5.130,00 18441000-2 

1.2 ΧΙΣΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 380 ΣΕΜΑΧΙΟ 64,516 30.400,00 

52.709,68 65.360,00 

35812000-9 

1.3 
ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 

380 ΣΕΜΑΧΙΟ 64,516 30.400,00 35812000-9 

1.4 
ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΕ 
ΠΑΝΣΕΛΟΝΙΟΤ 

380 ΕΣ 9,677 4.560,00 18143000-3 

1.5 ΣΖΑΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 380 ΣΕΜΑΧΙΟ 201,61 95.000,00 
125.645,16 155.800,00 

18221000-4 
18221000-4 1.6 ΠΑΝΣΕΛΟΝΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 380 ΣΕΜΑΧΙΟ 129,03 60.800,00 

1.7 ΓΑΝΣΙΑ ΣΑΚΣΙΚΑ 380 ΕΣ 16,129 7.600,00 6.129,03 7.600,00 18424000-7 

1.8 ΚΟΤΦΟ 380 ΣΕΜΑΧΙΟ 9,677 4.560,00 3.677,42 4.560,00 18443300-9 

1.9 
ΚΟΝΣΟΜΑΝΙΚΑ 
ΜΠΛΟΤΖΑΚΙΑ 

380 
ΕΣ ΣΩΝ -2- 
ΣΕΜ) 

21,774 10.260,00 8.274,20 10.260,00 18331000-8 

1.10 
ΜΠΛΟΤΖΑ 
«ΑΛΕΞΙΦΑΙΡΟΤ» 

380 ΣΕΜΑΧΙΟ 58,064 27.360,00 22.064,52 27.360,00 18130000-9 

1.11 ΑΡΒΤΛΕ ΣΑΚΣΙΚΕ 380 ΖΕΤΓΟ 120,967 57.000,00 45.967,74 57.000,00 18811000-7 

1.12 
ΟΛΟΩΜΗ ΣΕΓΑΝΗ 
ΣΟΛΗ 

26 ΣΕΜΑΧΙΟ 1.774,193 57.200,00 46.129,03 57.200,00 18130000-9 

ΤΝΟΛΟ  390.270,00  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Ιματιςμόσ και Επιχειρηςιακόσ εξοπλιςμόσ 
για την κάλυψη αναγκϊν ςτελεχϊν Κλιμακίων Ειδικϊν Αποςτολϊν (Κ.Ε.Α./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.) 

ΜΕΡΟ IΙ: Επιχειρηςιακόσ Εξοπλιςμόσ Κ.Ε.Α./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.  

Α/Α 
ΕΙΔΩ
Ν 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗ
Η 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ (€) 
(άνευ ΦΠΑ) 

ΣΜΗΜΑΣΙΚΗ 
ΑΞΙΑ Ε ΕΤΡΩ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(€) 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
ΕΙΔΟΤ Ε 
ΕΤΡΩ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

CPV 

2.1 
ΦΟΡΕΑ ΑΝΣΙΒΑΛΛΙΣΙΚΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΘΩΡΑΚΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

380 ΕΣ 443,548 209.000,00 

278.870,96 345.800,00 

35815100-1 (CA49-
7) 
 

2.2 ΑΝΣΙΒΑΛΛΙΣΙΚΕ ΠΛΑΚΕ 380 
ΕΣ 
ΖΕΤΓΟ 

290,32 136.800,00 
35815000-0 (JA23-
7) 

2.3 
ΒΑΛΛΙΣΙΚΟ ΚΡΑΝΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟΤ «ΙΙΙΑ» 

380 ΣΕΜΑΧΙΟ 209,677 98.800,00 79.677,42 98.800,00 35813000-6 

2.4 ΩΙΒΙΟ ΦΟΡΕΑ 380 ΕΣ 379,03 178.600,00 144.032,26 178.600,00 
39525300-1 (JA23-
7) 

ΤΝΟΛΟ 
 623.200,00  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Επιχειρηςιακόσ εξοπλιςμόσ τησ Τπηρεςίασ υνδζςμων - Διαςωςτών (Τ.Τ.Δ./Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.) 

Α/Α 

ΕΙΔΟ
Τ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 

(ανευ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΜΟ  (€)                       
(με ΦΠΑ) 

CPV ΕΙΔΟΤ 

 

 

01 ΚΡΑΝΟ 
ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΩΗ 

 

50 ΣΕΜ 

 

96,77 

 

 

4.838,71 6.000,00€ 18444111-4 

 
 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΕΙ 
ΔΗΜΟΙΟΤ 

6.000,00 
 



ΑΔΑ: Ω28Υ4653ΠΩ-90Χ
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